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 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

 معلومات حول الشركة     -1

تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية )"سابك" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم 

(، وهي مسجلة في مدينة الرياض بالسجل 1976سبتمبر  6هـ )الموافق 1396رمضان  13بتاريخ  66الكريم رقم م/الملكي 

 (.1977يناير  4هـ )الموافق 1397محرم  14الصادر بتاريخ  1010010813التجاري رقم 

 

من ملكية سابك، وذلك من  ٪70، استحوذت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية"( على 2020يونيو  16في  

خالل إحدى الشراكت التابعة لها "شركة أرامكو للكيميائيات"، من حكومة المملكة العربية السعودية من خالل صندوق 

، 5101٪. يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب. 30االستثمارات العامة. ويمتلك القطاع الخاص النسبة األخرى وقدرها 

 كة العربية السعودية.، الممل11422الرياض 

تتمثل أنشطة سابك والشراكت التابعة لها )ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات،  

 والبوليمرات والبالستيكيات والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

وفقا لقــرار  2020ديسمبر  31لمالية الموحــدة للمجموعــة للسنة المنتهية في تمت الموافقة علــى إصــدار القوائم ا 

 .2021مارس  9مجلس اإلدارة بتاريخ 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية -2

 أسس اإلعداد 2-1

معايير المحاسبة أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن مجلس 

ية الســـعودية والمعايير واإلصـــدارات األخرى المعتمدة من الهيعة الســـعودية  ية والمعتمدة في المملكة العرب لدول ا

 للمحاسبين القانونيين )يشار إليها جميًعا بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 (.39لمقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية )إيضاح أعيد تصنيف بعض أرقام ا 

سها بالقيمة العادلة  ستثناء األدوات المالية التي يتم قيا يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التلكفة التاريخية، با

القيمة العادلة للعوض المدفوع مقابل البضـــاعة في نهاية لك فترة مالية. تحدد التلكفة التاريخية عادة على أســـاس 

 والخدمات بتاريخ المعاملة.

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة  

ص سوق بتاريخ القياس ب شرة أو غير  رفنظامية تتم بين متعاملين في ال صوره مبا سعر قاباًل للمالحظة ب النظر عما إذا اكن ال

خدام طرق تقويم أخرى باســـت قديره  باشـــرة أو يمكن ت خذ  .م تأ بات،  لة للموجودات أو المطلو عاد مة ال قدير القي ند ت وع

ائص بعين االعتبار المجموعة بعين االعتبار خصائص الموجودات والمطلوبات إذا اكن المتعاملين في السوق يأخذون تلك الخص

عند تسعير الموجودات أو المطلوبات بتاريخ القياس. وألغراض قياس القيمة العادلة و/ أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية 

ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير  ساس، فيما عدا معامالت اإليجار التي تقع  الموحدة، تحدد القيمة العادلة وفق هذا األ

، وأن لطرق القياس بعض الخصـــائص المما لة للقيمة العادلة، لكنها ال تعتبر قيمة عادلة مثل "ود اإليجارعق: "16المالي 

، أو القيمة الحالية المذكورة في "المخزون" :2صـــافي القيمة الممكن تحقيقها المذكورة في معيار المحاســـبة الدولي 

 ."االنخفاض في قيمة الموجودات" :36معيار المحاسبة الدولي 

تصـــنف المجموعة موجوداتها ومطلوباتها المالية إلى  ال ة مســـتويات للقيمة العادلة، وذلك على أســـاس مدخالت 

 المستوى األدنى القابلة للمالحظة وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة كلك وطبقًا لما هي مبينة أدناه:

  نشطة لموجودات أو مطلوبات مما لة.المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق 

  قابلة للمالحظة بصورة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى

 مباشرة أو غير مباشرة.

  ة للمالحظة.غير قابل -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية -2

 أسس التوحيد 2-2

تتضمن القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية لسابك والمنشآت التي تسيطر عليها سابك، باستثناء العمليات المشتركة 

 حيث يتم إدراجها على أساس حصصها للمجموعة في الترتيب.  

سابك ويتم التوقف عند ف شركة التابعة إلى  سيطرة على ال شركة التابعة عند انتقال ال سابك مثل هذه يبدأ توحيد ال قدان 

ستبعدة خالل الفترة في  ستحوذ عليها أو الم شركة التابعة الم صاريف ال سيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل وم ال

سيطرة.  سة مثل هذه ال سابك عن ممار سابك ولحين توقف  سيطرة إلى  القوائم المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال

ضاح  سابك بإجراء إعادة تقويم  2-2-3يرجى الرجوع إلى اإلي سيطرة. تقوم  سابك لتقويم ال صوص األحاكم المطبقة من قبل  بخ

ــير الحقائق والظروف إلى  ــتثمر فيها من عدمه وذلك عندما تش ــركة المس ــيطرة على الش للتأكد فيما إذا اكنت تمارس س

 وجود تغير في عناصر السيطرة.

لدخل الشــامل األخرى إلى مســاهمي الشــركة األم للمجموعة وحقوق ينســب صــافي الدخل أو الخســارة ولك بند من بنود ا

الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات 

مجموعة. يتم حذف على القوائم المالية للشــراكت التابعة كي تتماشــى ســياســاتها المحاســبية مع تلك المتبعة من قبل ال

قة  ية المتعل قد قات الن تدف ـــاريف وال خل والمص لد ية وا لك حقوق الملك كذ لة و تداخ بات الم فة الموجودات والمطلو اك

 بالمعامالت بين شراكت المجموعة بالاكمل عند توحيد القوائم المالية.

نفصل في قائمة المركز المالي تظهر حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق الملكية للشراكت التابعة بشلك م

الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. تتم 

 المحاسبة عن التغير في حقوق ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة عليها، كمعاملة حقوق ملكية.

شركة تابعة ما، فأنها تتوقف عن إ بات الموجودات ذات العالقة )بما في ذلك وفي حالة فقدان سابك السيطرة على 

الشهرة، إذا انطبق ذلك(، والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى، وتدرج األرباح والخسائر 

 الناتجة عند ذلك في قائمة الدخل الموحدة.

 "(19-"كوفيدتقويم فيروس كورونا المستجد )  2-3

، وانتشاره في الصين واكفة أنحاء العالم بعد ذلك 2020"( منذ مطلع عام 19-تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد

في تعطيل األعمال واألنشــطة االقتصــادية، بما في ذلك المملكة العربية الســعودية. وأعلنت منظمة الصــحة العالمية 

الحكومات ألنظمة وتوجيهات صارمة للساكن والشراكت. اقتضى هذا األمر قيام الشركة تصنيف الفيروس بالجائحة، مع إصدار 

بإعادة النظر في أحاكمها الهامة والمصـادر الرئيسـية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية السـنوية للسـنة المنتهية 

 .2020ديسمبر  31في 

ة بتقويم األ ر على العمليات وجوانب األعمال التجارية الخاصة بالشركة ، قامت اإلدار 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

بشلك لكي، وأخذت بعين االعتبار عوامل مثل اآل ار على سالسل االمداد وأ ر انخفاض أسعار النفط والمعدالت التشغيلية 

المنتجات. تمت إعادة هيلكة لمصانعها وفقدان الحجم والتلكفة اإلضافية في سلسلة التوريد وخفض الهامش والطلب على 

 على هذا التقويم، 
ً
ا من التاكليف الثابتة. وبناء

ً
يلزم إجراء  لممعظم عمليات اإلغالق والتحوالت المخطط لها، والتي تعتبر جزء

. ومع ذلك، وفي ضوء حالة عدم 2020ديسمبر  31تعديالت جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

د حالًيا، قد يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات التأك

أو المطلوبات التي تتأ ر بذلك في الفترات المستقبلية. ونظًرا لتطور الموقف سريًعا وما يصحبه من عدم التأكد المستقبلي، 

 ر الناتج عن ذلك وفًقا للتطورات المستقبلية.سوف تستمر اإلدارة في تقويم األ 
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 )تتمة( أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية -2

 العمالت األجنبية  2-4

شركة األم، وتم تقريب جميع المبالغ إلى  سعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية لل تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال ال

ــعودي، مالم يرد  ــأة، تحدد المجموعة العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود أقرب ألف ريال س ــبة للك منش خالف ذلك. بالنس

 المدرجة في القوائم المالية للك منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفية.

 المعامالت واألرصدة 

الفورية للعمالت يتم، في األصـــل، تســـجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل الشـــراكت التابعة للمجموعة باألســـعار 

سعار التحويل الفورية  سجلة بالعمالت األجنبية بأ الوظيفية بتاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الم

 للعمالت الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

خل الموحدة. ويتم ا باتها في بنود الدخل يتم ا بات الفروقات الناتجة عن ســـداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الد

الشــامل االخرى لحين اســتبعاد صــافي االســتثمار وعندئذ يعاد تصــنيف المبلغ التراكمي إلى قائمة الدخل الموحدة. كما يتم 

شا ضريبية المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في بنود الدخل ال ضريبة المحملة واإلعفاءات ال سجيل ال مل ت

 األخرى.

سائدة بتواريخ  سعار التحويل ال ستخدام أ سها بالتلكفة التاريخية بعمالت أجنبية، با يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قيا

المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار التحويل 

سائدة ف سائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية ال ي التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معالجة األرباح أو الخ

 التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع إ بات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند.

 شراكت المجموعة

المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد  عند توحيد القوائم

بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت. يتم ا بات 

اض التوحيد في بنود الدخل الشامل األخرى. عند استبعاد أي عملية أجنبية، فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت ألغر 

 يتم إ بات بنود الدخل الشامل األخرى المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

دفترية للموجودات يتم اعتبار الشهرة الناتجة عن االستحواذ على عملية أجنبية وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة ال

والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملية الخارجية، وتحول بسعر التحويل الفوري بتاريخ إعداد 

 القوائم المالية الموحدة.

 

 2019ديسمبر  31   2020ديسمبر  31 

 متوسط السعر سعر اإلغالق  متوسط السعر سعر اإلغالق 
      

 3.75 3.75  3.75 3.75 أمريكي دوالر- 

 4.16 4.20  4.56 4.61 يورو -

 4.91 4.92  5.04 5.11 جنيه استرليني-

 1.87 1.86  1.74 1.74 يوان صيني-

 29.10 29.03  27.68 27.51 ين ياباني-
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 التقديرات واالفتراضات واألحاكم المحاسبية الهامة -3 

ية  مال عداد القوائم ال لب إ ية يتط مال عداد القوائم ال تاريخ إ ـــات ب قديرات واالفتراض عة من اإلدارة إجراء األحاكم والت للمجمو

الموحدة، التي قد تؤ ر على مبالغ اإليرادات والمصـــاريف والموجودات والمطلوبات المســـجلة واإلفصـــاح عن االلتزامات 

راء تعديل جوهري في المســـتقبل على القيم المحتملة. وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضـــات والتقديرات إج

 الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأ ر بذلك.

تســتند هذه التقديرات واالفتراضــات على الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقًا للظروف وتســتخدم  

من مصـــادر أخرى. يتم مراجعة التقديرات لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصـــعب الحصـــول عليها 

ــبية خالل الفترة التي يتم فيها تعديل  ــتمرة. يتم إ بات التعديالت على التقديرات المحاس ــورة مس ــات المعنية بص واالفتراض

 التقديرات إذا اكنت التقديرات المتغيرة تؤ ر على الفترات الحالية والفترات المستقبلية.

 تعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأكد على:تشتمل االفصاحات األخرى الم

  (37إدارة رأس المال، وإدارة وسياسات مخاطر األدوات المالية )إيضاح 

  (37و 24اإلفصاحات المتعلقة بتحاليل الحساسية )إيضاحي 

 التقديرات واالفتراضات 3-1 

المستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ تم أدناه اإلفصاح عن االفتراضات األساسية المتعلقة ب

إعداد القوائم المالية الموحدة، والتي لها تأ ير هام قد يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات 

رات المتاحة عند إعداد القوائم والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية. اســـتخدمت المجموعة هذه االفتراضـــات والتقدي

المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق 

 أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدو ها.

 الموجودات غير الماليةاالنخفاض في قيمة  3-1-1

يحدث االنخفاض عند زيادة القيمة الدفترية لألصـــل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالســـترداد، والتي تمثل 

القيمة العادلة ناقصة تاكليف االستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تاكليف االستبعاد 

أســاس البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تتم بشــروا تعامل عادل، لموجودات مما لة أو أســعار الســوق على 

القابلة للمالحظة ناقصــة التاكليف اإلضــافية الســتبعاد األصــل. تحدد القيمة الحالية على أســاس طريقة التدفقات النقدية 

موازنة التقديرية وخطة العمل للســنوات الخمس القادمة وال تشــمل المخصــومة. تحدد التدفقات النقدية على أســاس ال

ــأنها تعزيز أداء  ــتقبلية الهامة التي من ش ــتثمارات المس ــطة إعادة الهيلكة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االس أنش

سترداد ضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأ ر القيمة القابلة لال ستخدم في  الوحدة المدرة للنقدية الخا صم الم بمعدل الخ

طريقة التدفقات النقدية المخصـــومة وكذلك صـــافي التدفقات النقدية الواردة المســـتقبلية المتوقعة ومعدل النمو 

سترداد  ستخدمة في تحديد القيمة القابلة لال سية الم سا ضات األ صاح عن االفترا ستقراء. وقد تم اإلف ستخدم ألغراض اال الم

 .9و  7للنقدية في اإليضاحين لمختلف الوحدات المدرة 

 (23و 8معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار )اإليضاحين   3-1-2

ال يمكن للمجموعة تحديد معدل العمولة الضـمني في عقود اإليجار بسـهولة، وعليه تسـتخدم معدل االقتراض اإلضـافي 

العمولة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض لقياس التزامات عقود إيجار. يمثل معدل االقتراض اإلضـــافي معدل 

صادية مما لة، وذلك على مدى فترة  ستخدام في بيعة اقت صل حق اال صل ذو قيمة مما لة أل صول على أ األموال الالزمة للح

مما لة وبضـــمان مما ل. وبالتالي، فإن معدل االقتراض اإلضـــافي يعكس ما يتعين على المجموعة دفعه، والذي يتطلب 

شراكت التابعة التي ال تقوم بإجراء معامالت تمويلية  -تقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة ال أو  -مثل ما يتعلق بال

ستخدام المدخالت  ضافي با شروا وأحاكم اإليجار. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإل عندما يتعين تعديلها لتعكس 

ــة القابلة للمالحظة مثل معدالت العموال ــوق عند توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاص ــائدة في الس ت الس

 بالمنشأة.
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 التقديرات واالفتراضات واألحاكم المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 التقديرات واالفتراضات )تتمة(  3-1

 (16و  14و  12و 11قياس األدوات المالية )اإليضاحات   3-1-3

 إبداء األحاكم بشأن:يتعين على المجموعة 

  المخاطر اإلقليمية ومخاطر األعمال المتعلقة بعمالء المجموعة لتقويم خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة

 التجارية.

  أسس تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالرجوع إلى أنواع مما لة لالستثمارات التي يتم بيعها

. إن اختيار االستثمارات لتحديد األساس يتطلب من اإلدارة إجراء األحاكم إل بات االستثمارات في أدوات حقوق في السوق

 (.2)إيضاح  3الملكية. ولتحديد القيمة العادلة، فإن هذه االستثمارات مؤهلة إلدراجها ضمن المستوى 

 المخصصات 3-1-4

وعمليات تقويم للتأكد مما إذا تم استيفاء معايير اإل بات، بما في  يعتمد قياس المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات

ذلك تقدير المبالغ المحتمل سـدادها. تسـتند تقديرات المجموعة بشـأن المخصـصـات المتعلقة باألمور البيعية إلى طبيعة 

إلى تقدير التاكليف، بعد التلوث وخطورته، وكذلك إلى التكنولوجيا الالزمة للمعالجة. تســتند مخصــصــات الدعاوى القضــائية 

 األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المعلومات المتاحة.

 (24برامج منافع الموظفين المحددة )إيضاح  3-1-5

تمثل برامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء التوظيف وبرامج ماكفأة نهاية الخدمة والتعويضات المدفوعة ومستحقات 

الموظفين طويلة األجل األخرى، االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب إجراء عمليات تقويم اكتوارية لتحديد 

ء افتراضات متعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب . يتعين على المجموعة إجراااللتزاماتهذه 

وطول العمر ومعدل دوران الموظفين وتاكليف الرعاية الصحية المستقبلية، إذ ينطبق ذلك. يمكن أن يكون للتغيرات في 

فين المحددة. يتم مراجعة اكفة االفتراضات األساسية تأ ير هام على التزامات المنافع المتوقعة وتاكليف منافع الموظ

 االفتراضات بتاريخ لك قوائم مالية موحدة.

تخصم التزامات المنافع المحددة بالرجوع إلى عائدات السوق في نهاية الفترة المالية، على سندات الشراكت عالية الجودة أو 

إدراجها في المجتمع الذي استخرج منه سندات الحكومة. يجب إبداء أحاكم هامة عند وضع ضوابط ومعايير للسندات الواجب 

سندات وجودة  سندات على حجم ال ضوابط والمعايير الواجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار ال شتمل أهم ال منحنى العائد. ت

 سندات الشراكت وتحديد االستثناءات المستبعدة، إن وجدت.

 (32المحاسبة عن ضريبة الدخل )إيضاح  3-1-6

اد القوائم المالية الموحدة، تقوم المجموعة بتقدير ضـــريبة الدخل في لك بلد من البلدان التي تعمل كجزء من عملية إعد

ية للموجودات  لدفتر مة ا تة بين القي قات المؤق ية والفرو حال بة ال قدير مصـــروف الضـــري ية ت هذه العمل لب  ها. تتط في

القة. ينتج عن الفروقات المؤقتة موجودات ومطلوبات والمطلوبات ألغراض إعداد التقارير المالية واألسس الضريبية ذات الع

ة المؤجلة بالقيمة يضـــريبية مؤجلة يتم إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة. تقيد موجودات ومطلوبات الضـــريب

 األسمية.

ضريب سترداد موجودات ال سيتم ا ضريبة ة المؤجلة من يتقوم المجموعة دوريًا بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا  ضع لل الدخل الخا

ة المؤجلة بشأن الخسائر ية المؤجلة هذه. يتم إ بات موجودات الضريبيمستقباًل وذلك بالقدر الذي تم قيد موجودات الضريب

الضـريبية غير المسـتخدمة بالقدر الذي يحتمل فيه توفر ربحًا خاضـعًا للضـريبة يمكن مقابله اسـتخدام الخسـائر. يتعين على 

باتها على أســـاس التوقيت المحتمل يأحاكم هامة لتحديد مبلغ موجودات الضـــريباإلدارة إبداء  ة المؤجلة والتي يمكن ا 

 ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة مستقباًل، واستراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلي.
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 التقديرات واالفتراضات واألحاكم المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 فتراضات )تتمة(التقديرات واال   3-1

  أدوات حقوق الملكيةالمحاسبة عن   3-1-7

تمثل خيارات البيع والشراء والعقود اآلجلة المتعلقة بأدوات حقوق الملكية األدوات المالية المشتقة التي تم إ باتها بالقيمة 

 .العادلة من خالل قائمة الدخل

ألفضـــل مبلغ مقدر يتم دفعه في نهاية االتفاقية. يتم إ بات خيارات يتم إ بات خيارات البيع والعقود اآلجلة بالقيمة الحالية 

 .الشراء بالقيمة العادلة لها. تمنح خيارات البيع والشراء أطراف العقد الحق في ممارستها أو االمتناع عن ممارسة الخيارات

الية المســجلة في قائمة المركز نظًرا لطبيعة هذه المشــتقات، ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الم

المالي الموحدة على أســاس األســعار المتداولة في األســواق النشــطة. لذلك، يتم قياس قيمتها العادلة باســتخدام طرق 

التقويم. تؤخذ المدخالت إلى هذه الطرق من خالل األســـواق القابلة للمالحظة حيثما اكن ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك 

ألمر يتطلب إبداء درجة من األحاكم ليتم تحديد القيمة العادلة. تشــتمل األحاكم على اعتبارات خاصــة بالمدخالت مجديًا، فإن ا

ضات المتعلقة بهذه العوامل قد  سيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات وتوزيعات األرباح. إن التغيرات في االفترا مثل مخاطر ال

 ات المالية.تؤ ر على القيمة العادلة المصرح عنها لألدو

 األحاكم الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية 3-2

باإلضـــافة إلى اســـتخدام األحاكم على التقديرات واالفتراضـــات أعاله، إن لألحاكم الهامة التالية أكبر األ ار أهمية على المبالغ 

 المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

 مكونات المصانع والمعدات 3-2-1

سط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية.  تم تحديد المصانع والمعدات للمجموعة إلى مكونات هامة وتستهلك بطريقة الق

فإن  ية المكون،  يد أهم حد ناء ت مة للموجودات الكبرى. وأ  ها نات ال ند التحقق من المكو خاذ األحاكم ع لب األمر ات يتط

لمكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة المجموعة تأخذ في االعتبار األهمية الكمية لهذا ا

 مع األصل المرتبط به.

 تحديد السيطرة والسيطرة المشتركة والتأثير الهام 3-2-2

إن الشراكت التابعة هي جميع الشراكت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة بأن المجموعة تسيطر 

أة ما عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في معظم العوائد المتغيرة ناتجة عن على منش

ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها 

 ذات العالقة للشراكت المستثمر فيها.للتأ ير على تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة 

إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف على طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في 

 الشراكت المستثمر فيها.

سيطرة. وتأييدًا لهذا االفتراض،  صويت يؤدي إلى ال شلك عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق الت فعندما يكون لدى ب

ــتثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار اكفة  ــركة المس ــاوية أو أقل من األغلبية في الش ــويت مس المجموعة حقوق تص

الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند تقويم فيما إذا اكنت تمارس ســيطرة على الشــركة المســتثمر فيها، ويشــمل ذلك 

ستثمر فيها. في عام الترتيبات التعاقدية واألخرى التي ل شراكت الم شطة التي تؤ ر على عائدات ال ، ركزت 2020ها أ ر على األن

سيطرة عند تقويم اكفة الحقائق والظروف األخرى ذات  سابك بشلك أكبر على المقدرة القانونية والتعاقدية على ممارسة ال

 (.3-4الصلة. انظر اإليضاح )

ــاهم وحيد 50عة أقل من هناك بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجمو  ــويت، بينما ال تزال تعتبر أكبر مس ٪ من حقوق التص

ولديها حضور وتمثيل يعطيها السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشراكت المستثمر فيها، بينما ال يمتلك المساهمون 

بقة لمســاهمين رخرين اآلخرون حقوق تصــويت اكفية وســيطرة تمكنهم من تجاوز توجهات المجموعة. ال توجد حاالت ســا

 تعاونوا لممارسة أصواتهم بشلك جماعي أو قاموا بالتصويت ضد المجموعة.

ــتثمر فيها، والتي  ــراكت المس ــتوفتوبالتالي، قامت المجموعة بتوحيد الش ــروا المذكورة أعاله كجزء من القوائم  اس الش

 المالية الموحدة للمجموعة.
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 المحاسبية الهامة )تتمة(التقديرات واالفتراضات واألحاكم  -3

 األحاكم الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية )تتمة( 3-2

 تحديد مدة اإليجار للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء 3-2-3

شمولة ضافة إلى أي فترات م بخيار تمديد  تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إ

عقد اإليجار إذا اكن من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا اكن من 

 المؤكد عدم ممارسته.

يوجد لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار التي تشـــمل بنود التمديد واإلنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األحاكم عند 

تقويم ما إذا اكن من المؤكد بصـــورة معقولة ممارســـة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه. أي أنها تأخذ بعين االعتبار اكفة 

ــة خيار التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم  ــادي لممارس ــأنها إيجاد حافز اقتص العوامل ذات العالقة التي من ش

د اإليجار في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت ســـيطرتها وتؤ ر المجموعة بإعادة تقويم مدة عق

 على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد.

 التغيرات في السياسات المحاسبية -4

صلة بالمجموعة والتي طبقتها اعتباًرا  تم بيانها في  2020يناير  1من إن التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي، ذات ال

 (:4-4( و )3-4(. تم بيان التغييرات األخرى في السياسات المحاسبية للمجموعة في اإليضاح )2-4( واإليضاح )1-4اإليضاح )

 (: تعريف األعمال3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

(: "عمليات تجميع األعمال" تعريف األعمال كمجموعة متاكملة من 3) توضـــح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

األنشطة والموجودات التي يجب أن تشمل، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم مًعا بشلك كبير في القدرة على 

عمليات الالزمة لتحقيق تحقيق المخرجات. ومع ذلك، فإن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت وال

قد تؤ ر على الفترات  ها  عة، لكن حدة للمجمو ية المو مال ها أي أ ر على القوائم ال عديالت ليس ل هذه الت جات. إن  المخر

 المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات تجميع أعمال.

 تعريف األهمية النسبية (:8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 4-2

الســياســات (: "8"، ومعيار المحاســبة الدولي )عرض القوائم المالية(: "1تقدم التعديالت على معيار المحاســبة الدولي )
" تعريًفا جديًدا لألهمية النســـبية. يوضـــح هذا التعريف: أن المحاســـبية، والتغيرات في التقديرات المحاســـبية واألخطاء

أهمية نســـبية إذا اكن من المتوقع بشـــلك معقول أن يؤ ر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على  "المعلومات تكون ذات

القرارات التي يتخذها المســتخدمون الرئيســيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أســاس تلك القوائم المالية، 

توقف األهمية النسبية على طبيعة وحجم المعلومات، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية". ت

سواء بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. أن "تحريف المعلومات يكون جوهرًيا إذا اكن 

 من المتوقع بشلك معقول أن يؤ ر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية.

 لتعديل عبارة عن تفصيل لتعريف األهمية النسبية، وال يؤدي إلى أي تأ ير على هذه القوائم المالية الموحدة.هذا ا

 (39التغير في المعالجة المحاسبية لبعض الترتيبات المشتركة )إيضاح  4-3

الهامة، التي سبق لها القيام ٪ من سابك، أعادت سابك تقويم بعض األحاكم 70فيما يتعلق باستحواذ أرامكو السعودية على 

، والتي 2019ديسمبر  31( حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2-2-3بتطبيقها واإلفصاح عنها في اإليضاح )

تتعلق بتحديد ما إذا اكنت السيطرة أو السيطرة المشتركة موجودة أو التأ ير الهام موجود فيما يتعلق باالستثمارات التي ال 

كها سابك بالاكمل في الشراكت التابعة أو الترتيبات المشتركة أو الشراكت الزميلة، على التوالي. وتأييدًا الفتراض السيطرة تمل

مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر  -أو حقوق مشابهة  –هذا، فعندما يكون لدى المجموعة حقوق تصويت 

قدرة القانونية والتعاقدية لممارسة السيطرة، بما في ذلك حقوق التصويت الجوهرية فيها، تضع المجموعة اعتباًرا أكبر لل

المحتملة، إن وجدت. ونتيجة إلعادة التقويم هذا، تبين لسابك أنه يجب المحاسبة عن أربع منشآت )كيميا وينبت وشرق 

 ت تابعة.وسماك( اكستثمارات في ترتيبات مشتركة، حيث اكن يتم المحاسبة عنها سابًقا كشراك
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( -4

 ( )تتمة(  39التغير في المعالجة المحاسبية لبعض الترتيبات المشتركة )إيضاح   4-3

العالقة القائمة بين سابك والمنشآت األربعة  -وال يتوقع أن يغير  -٪ من سابك لم يغير 70إن استحواذ أرامكو السعودية على 

المذكورة أعاله، التي يتم المحاسبة عنها حالًيا كترتيبات مشتركة. وبالتالي، تم اعتبار وتطبيق التغير في المحاسبة الناتجة عن 

( "السياسات المحاسبية 8إعادة تقويم أحاكم اإلدارة كتغير في المعالجة المحاسبية بأ ر رجعي وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي )

 رات المحاسبية واألخطاء".والتغيرات في التقدي

شرق تفي بتعريف  شآت األربع المذكورة أعاله، أن كيميا وينبت و ستناًدا إلى الترتيبات التعاقدية، تبين لإلدارة أنه من بين المن ا

( "الترتيبات 11المشـــروع المشـــترك، بينما تفي ســـماك بتعريف العملية المشـــتركة، وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 المشتركة".

شركتين التابعتين في  صدف والرازي، ال ًضا عن  سبة أي  على األحاكم الهامة المعاد تقييمها، تمت المحا
ً
عالوة على ذلك، بناء

سمبر  31 سهما  2020دي سي شتركة منذ تأ واللتين تم توحيدهما بنًدا تلو اآلخر في هذه القوائم المالية الموحدة كترتيبات م

 ، على التوالي. 2018و 2017لى سابك في عامي وحتى انتقال السيطرة إ

 

تم إ بات أ ر هذا االستحواذ التدريجي عند انتقال السيطرة إلى سابك في قوائم المركز المالي والتغيرات في حقوق الملكية 

ركة موجودة أو إن إعادة تقويم أحاكم اإلدارة الهامة التي تتعلق بتحديد ما إذا اكنت السيطرة أو السيطرة المشتو الموحدة.

التأ ير الهام موجود فيما يتعلق باالستثمارات في الشراكت التابعة التي ال تملكها سابك بالاكمل أو الترتيبات المشتركة أو 

 ، على النحو التالي:2019يناير  1الشراكت الزميلة على التوالي، أ رت على إجمالي حقوق الملكية في 

 
حقوق الملكية   

المتعلقة بمساهمي 

 الشركة األم

حقوق الملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية المسيطرة

     

 221,436,475 48,352,095 173,084,380  2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

     التغير في المعالجة المحاسبية:

 (8,470,937) (8,470,937) -   شرق - 

 (3,366,385) (3,366,385) -   ينبت -

 (4,852,558) (4,852,558) -   كيميا -

 (849,230) (849,230) -   (%50سماك ) -

 4,371,776 -  4,371,776  صدف-

 6,973,982 630,489 6,343,493  الرازي -

  10,715,269 (16,908,621) (6,193,352) 

 215,243,123 31,443,474 183,799,649  (39 إيضاح ،)معدل 2019يناير  1الرصيد كما في 

 ( حول القوائم المالية الموحدة.39تم بيان التعديل، الذي يعكس التغيرات، في اإليضاح )

ـــ "الدخل من العمليات" المعروض  ًضا بتعديل تعريفها لـ باإلضافة إلى هذا التغير في المعالجة المحاسبية، قامت سابك أي

حصصها في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة، تبين لسابك في قائمة الدخل الموحدة. بعد النظر في طبيعة وهدف 

ــتية والمواد األولية والخدمات  ــتركة التي ألجلها تقوم بإدارة اإلنتاج والخدمات اللوجس ــاريع المش ــها في المش ــص أن حص

ديل تعريفها لبند المشتركة تعتبر جزء ال يتجزأ من األنشطة التشغيلية األساسية لسابك وتدعمها. وعليه، اختارت سابك تع

صتها في نتائج  صاح عن ح ستمر اإلف شتركة التاكملية، بينما ي شاريع الم صتها في نتائج الم شمل ح "الدخل من العمليات" لي

الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة غير التاكملية خارج بند "الدخل من العمليات"، وذلك لتوفير معلومات مو وقة وذات 

 ا وينبت وشرق مشاريع مشتركة تاكملية.صلة أكثر. تعتبر كيمي
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( -4

 (39)إيضاح  والخيارات التغير في المعالجة المحاسبية للعقود اآلجلة 4-4

عن ، تمت المحاســبة 2019ديســمبر  31حول القوائم المالية الموحدة للســنة المنتهية في  1-22كما هو مبين في اإليضــاح 

سيطرة المتعلقة بالرازي كمطلوبات غير  صنيف حقوق الملكية غير الم شركة الرازي عن طريق إعادة ت العقد اآلجل المتعلق ب

 على أفضل تقدير لدى اإلدارة لصافي القيمة الحالية لسعر التسوية المستحقة في 
ً
متداولة بتاريخ إعداد القوائم المالية بناء

 ك.نهاية اتفاقية المشروع المشتر 

٪ من سابك، قررت سابك اختيار سياسة وفًقا للمعيار المعيار الدولي للتقرير 70وفيما يتعلق باستحواذ أرامكو السعودية على 

"األدوات المالية" بشأن مشتقات أدوات حقوق الملكية للعقود اآلجلة الخاصة بها، كما قامت بتغيير سياستها  –( 9المالي )

 السياسات المحاسبية ألرامكو السعودية. اكن التغير في السياسة المحاسبية على النحو المبين أدناه:المحاسبية لتتماشى مع 

 .استمرار حقوق الملكية غير المسيطرة في استالم حصة من الدخل / الخسارة 

 جل.إ بات االلتزام المالي بشأن العقد اآلجل بالقيمة الحالية للمبلغ المستحق الدفع عند ممارسة العقد اآل 

تم تطبيق هذا التغير في السياسة المحاسبية بأ ر رجعي مع إ بات صافي زيادة في إجمالي حقوق الملكية مع صافي نقص 

مليون ريال سعودي. والحًقا، تمت المحاسبة عن العقد اآلجل  308مقابل في المطلوبات غير المتداولة األخرى بمبلغ قدره 

 أ ر( : "األدوات المالية" مع إ بات التغيرات في قائمة الدخل الموحدة. وفيما يلي بيان 9) وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي

 (:4-4و 3-4أعاله )إيضاح  التغيرات

  

 الرصيد كما في

 2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

التغير في المعالجة 

 المحاسبية لبعض

 الترتيبات المشتركة
 و 3-4)إيضاح 

 (39إيضاح 

التغير في 

المعالجة 

 المحاسبية

 للعقود اآلجلة 

 (4-4إيضاح ) 

 الرصيد كما في

 2020يناير  1
 (39إيضاح  ،)معدل

      

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي 

 الشركة األم

 

168,761,908 10,665,359 (705,743) 178,721,524 

 28,091,139 1,013,728 (15,412,003) 42,489,414  حقوق الملكية غير المسيطرة

 206,812,663 307,985 (4,746,644) 211,251,322  إجمالي حقوق الملكية

 56,124,732 (307,985) (5,234,476) 61,667,193  مطلوبات غير متداولة

 37,543,221 - 95,985 37,447,236  مطلوبات متداولة

 93,667,953 (307,985) (5,138,491) 99,114,429  إجمالي المطلوبات

 300,480,616 - (9,885,135) 310,365,751  الملكية والمطلوباتإجمالي حقوق 

 

مليون ريال سعودي(  1,863إضافة إلى ما ورد أعاله، يتم اآلن إ بات خيارات البيع والشراء في القوائم المالية كموجودات مالية )

ــاح  1,995ومطلوبات مالية ) ــاح عنها كموجودات محتملة )انظر إيض ــعودي(، وذلك بداًل من اإلفص حول  38مليون ريال س

(. يمثل هذا التغير تغيًرا في التقديرات المحاســـبية بأ ر 2019ديســـمبر  31تهية في القوائم المالية الموحدة للســـنة المن

مليون  132مســتقبلي نظًرا للتغيرات في االحتماليات المصــاحبة لممارســة الخيارات. بلغ صــافي أ ر هذا التغير في التقديرات 

ــعودي وتم إ باته مقابل إيرادات التمويل وتاكليف التمويل على التو ــنةالي في قائمة الدخل الموحدة ريال س المنتهية  للس

 .2020 ديسمبر 31في 
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 المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة وغير سارية المفعول بعد -5

فيما يلي المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة ذات الصلة بالمجموعة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ 

 المالية الموحدة للمجموعة. سيتم تطبيق هذه المعايير من قبل المجموعة عند سريانها.إصدار القوائم 

 الممتلاكت واآلالت والمعدات -16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  5-1

البنود أي عائدات من بيع  -من تلكفة أي بند من بنود الممتلاكت واآلالت والمعدات  -تحظر التعديالت على المنشآت الخصم 

المنتجة أ ناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبداًل من ذلك، تقوم 

 المنشأة بإ بات المتحصالت من بيع هذه البنود، والتاكليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.

عي على بنود الممتلاكت واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى يجب تطبيق التعديل بأ ر رج

. لن يكون لهذا التعديل 2022يناير  1المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. إن تاريخ سريان التعديل هو 

 يانه.حالًيا أ ر على المجموعة. وستقوم المجموعة بتطبيقه فور سر 

( ومعيار المحاسبببة 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-2

 إحالل سعر الفائدة المرجعي -( 39الدولي )

(: "األدوات المالية: 39"األدوات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي ) :(9توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

اإل بات والقياس" عدًدا من اإلعفاءات التي تسري على اكفة أدوات تغطية المخاطر التي تتأ ر مباشرة بإحالل سعر الفائدة 

تدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعي. تتأ ر أداة التغطية إذا نتج عن اإلحالل عدم تأكد من توقيت و/ أو قيمة ال

المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية المخاطر. لم يكن لهذه التعديالت أي أ ر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة 

 نظًرا ألنه ليس لديها أي أدوات تغطية مخاطر مرتبطة بعمولة.

 المطلوبات كمتداولة وغير متداولة(: تصنيف 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 5-3

(: "القوائم المالية" المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير 1توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 متداولة. توضح التعديالت:

 ما المقصود بحق تأجيل السداد 

 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية 

 أن التصنيف ال يتأ ر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد 

  أنه فقط إذا اكن أحد المشتقات المدمجة في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أدوات حقوق الملكية، فلن تؤ ر شروا

 االلتزام على تصنيفه.

 هذه، ويتعين تطبيقها بأ ر رجعي. لن تؤ ر 2023يناير  1د تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بع

 التعديالت على تصنيف المجموعة للمطلوبات المتداولة وغير المتداولة.

 (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  5-4

مالي ) لدولي للتقرير ال يار ا عديالت على المع هدف الت طار ( 3ت ـــارة إلى اإل بدال اإلش مال" إلى اســـت يات تجميع األع "عمل

ته بشـــلك  با مالي دون تغيير متطل باإلشـــارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير ال ية  مال المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم ال

 جوهري.

ادًيا إلصــدار أرباح أو خســائر ( تف3تشــتمل التعديالت على اســتثناء لمبدأ اإل بات الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي )

سبة الدولي  ضمن نطاق معيار المحا شأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع  محتَملة في "اليوم الثاني" والتي تن

( الصــادر عن لجنة تفســير المعايير الدولية للتقرير المالي: "الرســوم"، إذا تم تكبدها بشــلك منفصــل. 21( أو التفســير )37)

( بشـــأن 3إلى ذلك، توضـــح التعديالت التوجيهات اإلرشـــادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )إضـــافة 

 الموجودات المحتملة التي لن تتأ ر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.

أو بعد ذلك التاريخ، ويتعين تطبيقها بأ ر رجعي. من  2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 

 غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي أ ر على المجموعة.
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة وغير سارية المفعول بعد -5

لغرض  %10في حدود اختبار نسبببة األتعاب التي تكون  –: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  5-5

 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

ضح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي ) شأة بإدراجها عند تقييم ما 9يو ( "األدوات المالية" األتعاب التي تقوم المن

ــرو ــروا االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالًفا جوهرًيا عن ش ــتمل هذه إذا اكنت ش ــلي. تش ا االلتزام المالي األص

الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو 

شأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي  ضة نيابة عن اآلخر. تطبق المن ستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقر الم

 يلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أواًل هذا التعديل.تم تعد

سنوية التي تبدأ في أو بعد  سري التعديل على الفترات المالية ال سوف تطبق 2022يناير  1ي سماح بالتطبيق المبكر له.  ، مع ال

ــنوية التي المجموعة هذا التعديل على المطلوبات المالية ال تي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية الس

 أي أ ر جوهري على المجموعة.التعديالت  لهذهتطبق فيها المنشأة أواًل هذا التعديل. ليس من المتوقع أن يكون 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -6

المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بشلك  ابت وكما هو تم تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل 

ضاح ) سبية المبينة في اإلي ستثناء التغيرات في المعالجة المحا ضح أدناه، با ضاح )3-4مو ( والتعديالت على المعايير 4-4( واإلي

 :2020يناير  1عتبارًا من ( التي يجب تطبيقها بشلك إلزامي ا4الدولية للتقرير المالي المبينة في اإليضاح )

 عمليات تجميع األعمال والشهرة  6-1

تتم المحاســـبة عن عمليات تجميع األعمال بتطبيق طريقة االســـتحواذ. تقاس تلكفة االســـتحواذ بإجمالي لك من العوض 

سيطرة في ال ستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير الم سه بالقيمة العادلة بتاريخ اال ستحوذ المحول، والذي يتم قيا شركة الم

شركة  سيطرة في ال سبة للك عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير الم عليها. بالن

ستحوذ عليها.  شركة الم صافي الموجودات القابلة للتمييز لل سبية في  صة التنا ستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالح الم

 ف في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.تقيد تاكليف االستحواذ كمصاري

ستحوذ عليها والمطلوبات المالية التي تم  ستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات المالية الم عند قيام المجموعة باال

سائدة  ضاع ال صادية واألو شروا التعاقدية والظروف االقت صيص المالئم لها وفقًا لل صنيف والتخ التعهد بها من أجل الت

سيتم إ بات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. اريخ االستحواذ.  بت

يتم قياس العوض المحتمل المصـــنف كموجودات أو مطلوبات والذي يمثل أداه مالية تقع ضـــمن المعيار الدولي للتقرير 

 ات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر.، بالقيمة العادلة، وتدرج التغير 9المالي 

يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتلكفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير 

ستحواذ عليها والمطلوبات التي تم المسيطرة وأي حصص مملوكة سابًقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم اال

التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم 

المجموعة بإعادة التقدير للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد اكفة الموجودات المستحوذ عليها واكفة المطلوبات 

ها وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير هذه زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن التي تم التعهد ب

 إجمالي العوض المحول، يتم إ باتها أكرباح في قائمة الدخل الموحدة.

رض إجراء االختبار بعد اإل بات األولي لها، تقاس الشـــهرة بالتلكفة ناقصـــًا خســـائر االنخفاض المتراكمة، إذا انطبق ذلك. ولغ

ستحواذ  –للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال   –اعتبارًا من تاريخ اال

صرف النظر عما  ستفيد من تجميع األعمال، ب صة بالمجموعة التي يتوقع بأن ت إلى لك وحدة من الوحدات المدرة للنقدية الخا

صت موجودات أ ص شهرة إلى إذا خ صيص ال ستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وعند تخ شركة الم صة بال و مطلوبات أخرى خا

بالعملية  الوحدة المدرة للنقدية واســـتبعاد جزء من العملية ضـــمن تلك الوحدة، يتم عندئذ إدراج الشـــهرة المتعلقة 

ستبعاد سائر اال ستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد أرباح أو خ ستبعدة في مثل هذه الم شهرة الم . تقاس ال

  الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.
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   )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة -6

 االستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة 6-2

 الزميلةاالستثمارات في الشراكت 

شاركة في اتخاذ  شأة تمارس عليها المجموعة تأ يرًا هامًا. يمثل التأ ير الهام المقدرة على الم شركة الزميلة عبارة عن من ال

الســياســات والقرارات المالية والتشــغيلية للشــراكت المســتثمر فيها، وليس الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة على تلك 

ص سات. يجب إبداء األحاكم خا سيا سبة ال صويت بن صص ملكية وحقوق ت شلك عام ٪ فأكثر15ة عندما تمتلك المجموعة ح ، ب

 وقد تبين للمجموعة أنه ال يوجد لديها سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك الشراكت المستثمر فيها.

 االستثمارات في الترتيبات المشتركة

مشـاريع مشـتركة. يتوقف التصـنيف على الحقوق يتم تصـنيف االسـتثمارات في الترتيبات المشـتركة كعمليات مشـتركة أو 

وااللتزامات التعاقدية للك مستثمر، وليس الهيلك القانوني للترتيب المشترك. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق 

 عليها تعاقديا للســـيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشـــطة ذات العالقة موافقة

 باإلجماع من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

 العمليات المشتركة 

إن العملية المشــتركة هي ترتيب مشــترك بموجبه يكون لألطراف التي لها ســيطرة مشــتركة على الترتيب حقوق في 

ت الموجودات والتزامات بشـــأن المطلوبات المتعلقة بالترتيب. تقوم المجموعة بإ بات حقها المباشـــر في الموجودا

والمطلوبات واإليرادات والمصــاريف المتعلقة بالعمليات المشــتركة وحصــتها في أي موجودات مملوكة أو مطلوبات 

 متكبدة بصورة مشتركة أو إيرادات أو مصاريف لعملياتها المشتركة.

 المشاريع المشتركة 

ي لها سيطرة مشتركة في الترتيب المشروع المشترك هو شلك من أشاكل الترتيبات المشتركة، وبموجبه يكون لألطراف الت

ستخدام طريقة  شتركة با شاريع الم صص في الم سبة عن الح شترك. تتم المحا شروع الم صافي موجودات الم حقوق في 

 حقوق الملكية، بعد إ باتها في األصل بالتلكفة في قائمة المركز المالي الموحدة.

شركة الزميلة أو المشروع المشترك في األصل بالتلكفة ويتم وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إ بات االستثمارات في ال

تعديلها بعد ذلك إل بات حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها لما بعد االستحواذ في قائمة الدخل الموحدة، 

موحدة. يتم إ بات وحصة المجموعة من التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل ال

 توزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.

سبة عنها وفقا لطريقة لحقوق الملكية  ستثمارات التي تتم المحا سائر اال صة المجموعة في خ ساوى أو تتجاوز ح وعندما تت

شأة، بم صتها في المن سائر ح سجيل خ ضمونة، فإن المجموعة ال تقوم بت ا في ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل أخرى غير م

 إضافية، ما لم تكن ملتزمة بالتزامات قانونية أو متوقعة نيابة عن المنشأة األخرى.

صة المجموعة   شتركة بقدر ح شاريعها الم شراكتها الزميلة وم تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين المجموعة و

صل  سائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليال على حدوث انخفاض في قيمة األ شآت. كما يتم حذف الخ في هذه المن

 المحول.

ميلة أو الســيطرة المشــتركة على المشــروع المشــترك، تقوم المجموعة بقياس عند فقدان التأ ير الهام على الشــركة الز 

شترك  شروع الم شركة الزميلة أو الم ستثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إ بات أي فرق بين القيمة الدفترية لل وإ بات أي ا

ظ به والمتحصــالت من االســتبعاد في عند فقدان التأ ير الهام أو الســيطرة المشــتركة والقيمة العادلة لالســتثمار المحتف

 قائمة الدخل الموحدة.

عندما تتوقف المجموعة عن توحيد أو المحاســبة عن االســتثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية بســبب فقدان الســيطرة أو 

التغير في السـيطرة المشـتركة أو التأ ير الهام، يعاد قياس أي حصـة محتفظ بها في المنشـأة بالقيمة العادلة، ويتم إ بات 

القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة الحقا عن 

الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أية مبالغ مثبتة سابقا في الدخل 

تلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت مباشرًة باستبعاد الموجودات أو الشامل اآلخر فيما يتعلق ب

صنيفها إلى  شامل اآلخر يتم إعادة ت سابقا في الدخل ال المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي تم إ باتها 

 قائمة الدخل الموحدة.
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   )تتمة( االستثمارات في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة 6-2

شتركة أو التأ ير الهام،  سيطرة الم شركة الزميلة مع االحتفاظ بال شترك أو ال شروع الم صة الملكية في الم وإذا تم تخفيض ح

سابقا في  سبية فقط من المبالغ المثبتة  صة تنا صنيف ح شامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة، يتم عندئذ إعادة ت الدخل ال

 حسبما هو مالئم، باستثناء البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الشامل الموحدة.

 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة  6-3

وحدة كـ "متداولة / غير متداولة". تعتبر تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الم

 الموجودات متداولة وذلك:

 ،عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية 

 ،في حالة اقتنائها بشلك أساسي ألغراض المتاجرة 

 عندما يتوقع تحققها خالل ا ني عشر شهرًا بعد الفترة المالية، أو 

 سداد أية مطلوبات لمدة ال  عندما تكون ستخدامها ل ستبدالها أو ا شبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على ا نقدية و

 تقل عن ا ني عشر شهرًا بعد الفترة المالية.

 تصنف اكفة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

  العادية،عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات 

 ،في حالة اقتنائها بشلك أساسي ألغراض المتاجرة 

 عندما تستحق السداد خالل ا ني عشر شهرًا بعد الفترة المالية، أو 

 .عند عدم وجود حق غير مشروا للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن ا ني عشر شهرًا بعد الفترة المالية 

 
ً
على خيار الطرف المقابل، أن تؤدي إلى تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية،  إن شروا المطلوبات التي يمكن، بناء

 ال تؤ ر على تصنيفها.

 تصنف المجموعة اكفة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

 تصنف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة. 

 الزاكة والضريبة  6-4

 الزاكة

ــع للزاكة أو الوعاء الزكوي، أيهما أعلى، وفقا ألنظمة الهيعة العامة للزاكة يت ــاس الدخل المعدل الخاض م جباية الزاكة على أس

والدخل )"الهيعة"( في المملكة العربية الســـعودية. تقوم المجموعة باحتســـاب الزاكة على أســـاس الوعاء الزكوي. يحمل 

يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوا النهائية خالل الفترة التي يتم مخصص الزاكة على قائمة الدخل الموحدة. 

 فيها إصدار هذه الربوا.

 ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضــريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع اســترداده من أو دفعه إلى الســلطات الضــريبية 

 المعنية.

 الضريبة المؤجلة

مخصـــص للضـــريبة المؤجلة باســـتخدام طريقة المركز المالي بشـــأن الفروقات المؤقتة بتاريخ إعداد القوائم المالية يجنب 

 الموحدة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.

يبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق تقاس موجودات ومطلوبات الضــريبة المؤجلة باســتخدام الشــرائح الضــر 

سارية  صادرة أو ال ضريبية ال ضريبية واألنظمة ال شرائح ال ساس ال سدد فيها المطلوبات وذلك على أ فيها الموجودات أو ت

ضريبة المؤجلة عند وجود حق نظ صة موجودات ومطلوبات ال امي المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تتم مقا

ضعة  شأة الخا ضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المن ضريبة الحالية، وأن ال ضريبة الحالية ومطلوبات ال سوية موجودات ال ملزم لت

للضــريبة ونفس الســلطة الضــريبية. يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضــريبة المؤجلة بتاريخ إعداد لك قوائم مالية 

باحًا اكفية خاضــعة للضــريبة تســمح باســتخدام اكمل موجودات الضــريبة المؤجلة أو جزء وتخفض بالقدر الذي ال تتوفر فيه أر 

 منها.
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 المنح الحكومية  6-5

ــروا  ــيتم االلتزام باكفة الش ــتالم تلك المنح، وبأنه س ــيتم اس يتم إ بات المنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه س

المتعلقة بها. وعندما تتعلق المنحة الحكومية ببند من بنود المصـــاريف، يتم إ باتها في قائمة الدخل على مدى الفترة 

 الضرورية لمضاهاة المنحة على أساس منتظم مع التاكليف التي سيتم التعويض عنها.

صل ما، يتم إ باتها في قائمة المركز المالي إكيرادات  مؤجلة ويتم إظهارها في قائمة الدخل بمبالغ وعندما تتعلق المنحة بأ

سجيل الموجودات  سابك منحًا غير نقدية، يتم ت ستالم  صل المعني. وعند ا ساوية على مدى العمر االنتاجي المتوقع لأل مت

ــتنقاذ مناف ع والمنح بإجمالي قيمتها العادلة ويتم إدراجها في قائمة الدخل على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع وطريقة اس

 األصل المعني بأقساا سنوية متساوية.

 الممتلاكت والمصانع والمعدات 6-6

تظهر الممتلاكت والمصانع والمعدات بالتلكفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن 

تراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية وجدت. تشتمل هذه التاكليف على تلكفة استبدال جزء من المصانع والمعدات وتاكليف االق

طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اال بات. وعندما يتعين استبدال أجزاء هامة من المصانع والمعدات على فترات 

زمنية مختلفة، فإن المجموعة تقوم بإ بات واستهالك هذه األجزاء بشلك منفصل وفقا لألعمار اإلنتاجية لها. وبالمقابل، 

عند إجراء فحص رئيسي، يتم ا بات تلكفته في القيمة الدفترية للمصانع والمعدات إكحالل وذلك في حالة استيفاء معايير ف

إ باته. يتم إ بات اكفة تاكليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتلكفة 

 بعد استخدامها في تلكفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير إ بات المخصص. المتوقعة إلزالة الموجودات

 يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:

 سنة 40إلى  13 المباني

 سنة 50إلى  4 المصانع والمعدات

 سنوات 10 إلى 3 األ اث والتركيبات والسيارات

 ال يتم استهالك األراضي والموجودات قيد اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها.

يتم التوقف عن إ بات أي بند من بنود الممتلاكت والمصانع والمعدات وأي جزء هام تم إ باته في البداية وذلك عند االستبعاد 

من االستعمال أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف  أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة

عن إ بات أي أصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل 

 الموحدة وذلك عند التوقف عن إ بات األصل.

جية وطرق االستهالك للموجودات بشلك دوري ويتم تعديلها بأ ر مستقبلي في تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتا 

 حالة وجود تغير جوهري في القدرات التقنية للموجودات أو االستخدام المقدر لها.

 موجودات حق االستخدام 6-7

ويتم تعديلها نتيجة إعادة  تقاس موجودات حق االستخدام بالتلكفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة،

قياس التزامات اإليجار. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار 

 اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، على النحو التالي:

 سنة 40إلى  13 المباني

 سنة 50إلى  4 المصانع والمعدات

 سنوات 10إلى  3 لتركيبات والسياراتاأل اث وا
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 عقود اإليجار 6-8

تقوم سابك عند نشأة العقد بتحديد ما إذا اكن العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد 

 محددة نظير مقابل لذلك.نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لسنة 

 المجموعة كمستأجر

يتم إ بات عقود اإليجار كموجودات حق استخدام إضافة إلى االلتزامات المقابلة لها وذلك بالتاريخ الذي تكون فيه الموجودات 

يتم إ بات تلكفة المستأجرة متاحة لالستخدام من قبل المجموعة. يتم توزيع اكفة دفعات اإليجار بين االلتزام وتلكفة التمويل. 

التمويل في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة عقد اإليجار. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر 

 اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

ات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( تشتمل التزامات اإليجار، إذ ينطبق ذلك، على صافي القيمة الحالية للدفع

ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة القبض ودفعات اإليجار المتغيرة التي يتم تحديدها وفًقا لمؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع 

أجر متأكًدا بصورة دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، وسعر ممارسة خيار الشراء إذا اكن المست

معقولة من ممارسة ذلك الخيار، ودفعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا اكنت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك 

 الخيار.

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

شهر أو أقل. تمثل الموجودات منخفضة القيمة تلك البنود  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لها مدة إيجار تبلغ 

التي ال تبلغ حد الرسملة لدى المجموعة، وتعتبر غير جوهرية بالنسبة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كلك. ويتم 

أساس القسط الثابت  إ بات الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على

 في قائمة الدخل الموحدة.

 دفعات اإليجار المتغيرة 

تحتوي بعض عقود اإليجار على مدفوعات متغيرة مرتبطة باستخدام أو أداء األصل المؤجر. يتم إدراج هذه المدفوعات في 

 قائمة الدخل الموحدة.

 خيار تجديد وإنهاء عقد اإليجار

اإلدارة اكفة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ

التجديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإليجار 

أو لن يتم إنهائه(. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقييم ما في حال ما إذا اكن من المؤكد بصورة معقولة أن يتم تجديده )

إذا اكن من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التجديد. تقوم المجموعة بإعادة تقويم ما إذا اكن من المؤكد بصورة 

 ها.معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا اكن هناك حدث مهم أو تغيير مهم في الظروف التي تقع تحت سيطرت

 المجموعة كمؤجر

تصنف عقود اإليجار التي ال تحول المجموعة بموجبها اكفة المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجار 

تشغيلية. يتم المحاسبة عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة 

نظًرا لطبيعته التشغيلية. تضاف التاكليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أ ناء التفاوض والترتيب بشأن أي  الدخل الموحدة

عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إ باتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم 

 لفترة التي تتحقق فيها.إ بات اإليجارات الشرطية إكيرادات في ا

 تاكليف االقتراض 6-9

تتكون تاكليف االقتراض من العمولة والتاكليف األخرى التي تتكبدها المجموعة نتيجة اقتراض األموال. يتم رسملة تاكليف 

رض الذي أنشئ االقتراض التي تتعلق مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والذي يستغرق وقتًا طوياًل كي يكون جاهر للغ

من أجله أو البيع وذلك كجزء من تاكليف تلك الموجودات، حتى ذلك الوقت الذي تصبح فيه تلك الموجودات جاهزة للغرض 

 التي تم إنشاؤها من أجله.

يتم خصم دخل االستثمار المكتسب من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحين صرفها على الموجودات المؤهلة، من تاكليف 

 االقتراض المؤهلة للرسملة. تقيد تاكليف االقتراض األخرى كمصاريف في الفترة التي تتكبد فيها.
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المستحوذ عليها تقاس الموجودات غير الملموسة بالتلكفة عند اإل بات األولي لها، بينما تقاس الموجودات غير الملموسة 

في عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإل بات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتلكفة 

ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على 

نتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى مدى األعمار اإل

حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية لك فترة مالية، ويتم المحاسبة عن أ ر 

ف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي. يدرج مصرو

 قائمة الدخل الموحدة ضمن فعات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

تقيد تاكليف البحث كمصاريف عند تكبدها. يتم إ بات مصاريف التطوير على مشروع معين أكصل غير ملموس عندما يكون 

 ظهار:بإماكن المجموعة إ

 .الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس كي يكون األصل جاهزًا لالستخدام أو البيع 

 .نيتها لإلكمال ومقدرتها وعزمها على استخدام أو بيع األصل 

 .كيفية تحقيق األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية 

 .مدى توفر الموارد إلكمال األصل 

  بها أ ناء التطويرالمقدرة على قياس المصاريف بصورة مو وق 

يبدأ إطفاء األصل غير الملموس عند إكمال تطويره وتوفره لالستخدام، ويتم إطفاؤه على مدى فترة االنتفاع المستقبلية 

المتوقعة له. يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة. وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار لأًلصل سنوًيا للتأكد من وجود 

 ته.انخفاض في قيم

تقيد مصاريف الموجودات التقنية واالبتاكرية المتعلقة بتطوير المنتجات في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاريف 

 التشغيلية األخرى، بينما يقيد المصروف المتعلق بعملية التحسين ضمن تلكفة المبيعات.

 كما يلي: إن فترات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة هي

 سنة 15إلى  5 التراخيص

 سنة 22 العالمات التجارية

 سنة 18 قوائم العمالء

 سنوات 10 التقنية غير المسجلة كبراءة اختراع

 سنوات 5إلى  3 أخرى، بما في ذلك برامج الحاسب اآللي المطورة داخليا والموجودات التقنية واالبتاكرية

 غير المتداولةاالنخفاض في قيمة الموجودات  6-11

تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد لك قوائم مالية موحدة، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة 

أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، أو عندما يكون من الضروري إجراء اختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في 

القيمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمثل القيمة األعلى بين القيمة العادلة لألصل أو القيمة، تقوم المجموعة بتقدير 

الوحدة المدرة للنقدية ناقصة تاكليف البيع والقيمة الحالية، ويتم تحديدها لألصل بشلك فردي ما لم ينتج عن األصل تدفقات 

مجموعات من الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية  نقدية واردة تعتبر مستقلة بشلك كبير عن الموجودات األخرى أو

لأًلصل، أو الوحدة المدرة للنقدية، عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدية، يعتبر منخفض القيمة 

 ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له.

دية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما وعند تقدير القيمة الحالية، تخصم التدفقات النق

 بعد الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل.

بصورة تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها 

منفصلة للك وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات 

والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية 

 نهائية.المستقبلية بعد فترة الموازنة باستخدام قيمة 
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يتم إ بات خسائر االنخفاض للعمليات المستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة رأس المال العامل، إذا انطبق ذلك، في قائمة 

 يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.الدخل الموحدة ضمن فعات المصاريف وبما 

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ إعداد لك قوائم مالية موحدة إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل على أن 

تقدير خسائر االنخفاض المثبتة سابقًا لم تعد موجودة أو أنها نقصت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة ب

القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقًا فقط في حالة 

وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تاريخ ا بات رخر خسارة انخفاض في القيمة. 

 قائمة الدخل الموحدة.يتم إ بات عكس القيد هذا في 

يتم إجراء اختبار للشهرة سنويًا للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها أو عندما تشير الظروف إلى إماكنية حدوث انخفاض 

في قيمتها الدفترية. يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للك وحدة مدرة للنقدية )أو 

لمدرة للنقدية( التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تنخفض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة مجموعة الوحدات ا

للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إ بات خسارة االنخفاض. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في السنوات 

 المستقبلية.

 الموجودات المالية  6-12

ــنيف الموجودات ال ــروا التعاقدية يعتمد تص مالية على نموذج األعمال الخاص بالمجموعة إلدارة موجوداتها المالية والش

 للتدفقات النقدية. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كما يلي:

 موجودات مالية مقاسة بالتلكفة المطفأة، أو 

 .موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

ــائر  ــب أو خس ــة بالقيمة العادلة إما من خالل قائمة الدخل الموحدة أو من خالل قائمة يتم إ بات ماكس الموجودات المقاس

 الدخل الشامل الموحدة.

يتم قياس القروض والذمم المدينة التجارية، المحتفظ بها لتحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية والمتوقع أن ينتج عنها 

 لي والعمولة، بالتلكفة المطفأة.تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األص

لتصـــنيف وقياس الموجودات المالية بالتلكفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج 

شار إلى هذا التقويم بـ  صلي القائم. ي صلي والعمولة على المبلغ األ عنها تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األ

ار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية. يتم تصنيف وقياس الموجودات "اختب

سارة  صلي والعمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات المبلغ األ

 بصرف النظر عن نموذج األعمال.

 س األوليالقيا

ـــة  خاص عامالت ال عامالت. إن تاكليف الم ئدًا تاكليف الم ها، زا لة ل عاد مة ال بالقي ـــل،  ية، في األص مال قاس الموجودات ال ت

بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إ باتها في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم 

ية ا بار الموجودات المال بالاكمل عند تحديد فيما إذا اكنت تدفقاتها النقدية تفي اعت لتي تتضـــمن مشـــتقات مدمجة، 

 بمتطلبات ا باتها على أنها "تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة".

 القياس الالحق

 ألغراض القياس الالحق لها، تصنف الموجودات المالية إلى أربع فعات وهي:

  المطفأة )أدوات الدين(الموجودات المالية بالتلكفة 

تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتلكفة المطفأة الحًقا باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، وتخضع لالنخفاض 

 في القيمة. يتم إ بات األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند التوقف عن إ بات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

 لية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الموجودات الما
 الدين(
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إ بات دخل العمولة وإعادة تقويم  بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم

تحويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة 

الموجودات المالية المقاسة بالتلكفة المطفأة. يتم إ بات تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند 

اإل بات األولي لها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة المتراكم المثبت في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو التوقف عن 

 الخسارة.

   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند
 قوق الملكية(التوقف عن اإل بات )أدوات ح

تقوم سابك بقياس اكفة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة، وتعرض التغيرات في القيمة العادلة 

لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر. ويستمر إ بات توزيعات األرباح من تلك االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة 

رار بأحقية سابك في استالمها. ال يعاد تدوير ماكسب أو خسائر هذه الموجودات المالية إكيرادات أخرى وذلك عند اإلق

 على اإلطالق إلى قائمة الدخل الموحدة.

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

أة أو القيمة العادلة من خالل يتم قياس الموجودات المالية، التي ال تفي بمعايير وضوابط اإل بات الالحق بالتلكفة المطف 

الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إ بات األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستثمارات في أدوات 

ا من أداة التغطية، وعرضها بال
ً
صافي الدين، التي يتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وال تعتبر جزء

 في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها.

 التوقف عن اإل بات

 يتم التوقف عن إ بات أصل مالي أو جزء من أصل مالي عند: 

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل، أو 

  بسداد التدفقات النقدية المستلمة قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد

 بالاكمل إلى طرف رخر دون أي تأخير وفق ترتيبات "فورية" وإذا ما:

 قامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل، أو  (أ

لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل   (ب

 .لسيطرة على األصلا

 االنخفاض في القيمة

تقوم اإلدارة، بناء على النظرة المستقبلية، بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من 

 موجوداتها المالية المدرجة بالتلكفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 12شهًرا أو على مدى العمر. تنتج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12االئتمان المتوقعة على مدى ويتم تحديد خسائر 

شهًرا بعد تاريخ إعداد القوائم المالية  12شهر عن أحداث تعثر يتعلق بأداة مالية ما والتي من المحتمل حدو ها خالل 

ال بات األولي، فإنه يجب تجنيب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة الموحدة. وعند وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ ا

 على مدى العمر المتبقي للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر(.

ال تقوم اإلدارة بالنسبة للذمم المدينة، تقوم اإلدارة بتطبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، 

 على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
ً
بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن تقوم بداًل من ذلك بإ بات مخصص خسارة بناء

العمر بتاريخ إعداد لك قوائم مالية موحدة. قامت اإلدارة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة بشأن خسائر 

 والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيعة االقتصادية.االئتمان، 
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 اال بات األولي والقياس

 يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن أي من الفعتين التاليتين:

  العادلة من خالل قائمة الدخل، ومطلوبات مالية مدرجة بالقيمة 

 .مطلوبات مالية أخرى يتم قياسها بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي 

 تشتمل فعة المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على فعتين فرعيتين:

 :صة ص شأة كمطلوبا مخ صة من قبل المن ص ت مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند مطلوبات مالية مخ

 اإل بات األولي، و

 :تاجرة ناة ألغراض الم ية  مقت مال باألوراق ال ثل االلتزام المتعلق  تاجرة، م ناة ألغراض الم فة كمقت ية مصـــن مال بات  مطلو

ألدوات المالية المشتقة المقترضة في عملية بيع قصيرة، والتي يجب إعادتها في المستقبل. تتضمن هذه الفعة أيضا ا

المبرمة من قبل المجموعة والتي لم يتم تصنيفها أكدوات تحوا. يتم تصنيف المشتقات المدمجة المنفصلة كمقتناة 

 ألغراض المتاجرة.

ــبح المجموعة طرفًا في األحاكم وااللتزامات التعاقدية ألداه مالي  ــل، إ بات اكفة المطلوبات المالية عندما تص ة يتم، في األص

ما. تقيد المطلوبات بالقيمة العادلة، وبالنســبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بالمبالغ المســتلمة، بعد خصــم 

 تاكليف المعامالت المتعلقة بها مباشرة.

 القياس الالحق

رج التغيرات في يســـتمر تســـجيل المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة، وتد

 قائمة الدخل الموحدة.

بالنســبة للمطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك القروض، بعد اإل بات األولي لها، فإنه يتم قياســها الحقا بالتلكفة المطفأة 

إ بات باســـتخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. يتم إ بات األرباح والخســـائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن 

 المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

شراء وكذلك األتعاب أو التاكليف التي تعتبر جزءا ال   صم عند ال سب التلكفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخ تح

لة الفعلي كت عدل العمو فاء م لة الفعلي. يتم إدراج إط عدل العمو قة م خل يتجزأ من طري لد مة ا قائ يل في  اكليف تمو

 الموحدة.

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

بالبضـــاعة والخدمات المقدمة للمجموعة ولم يتم دفعها قبل نهاية الفترة  تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة 

تم إ بات الذمم الدائنة التجارية يوما من تاريخ اإل بات. ي 60إلى  30المالية. إن هذه المبالغ غير مضـــمونة وتدفع عادة ما بين 

 واألخرى في األصل بالقيمة العادلة، وتقاس الحقا بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

 عقود الضمانات المالية

صل، قياس المطلوبات  ضمان. يتم، في األ صدار ال ضمانات المالية كمطلوبات مالية بتاريخ إ بالقيمة العادلة يتم إ بات عقود ال

المعدلة بتاكليف المعامالت المتعلقة مباشرًة بإصدار الضمان. يتم تحديد القيمة العادلة للضمانات المالية على أنها القيمة 

الحالية للفرق في صـــافي التدفقات النقدية بين المدفوعات التعاقدية بموجب أدوات الدين والمدفوعات التي قد تكون 

 أو المبلغ المقدر المستحق الدفع لطرف رخر نظير التعهد بااللتزامات.مطلوبة بدون الضمان 

سبة عن  شراكت الزميلة دون أي مقابل، تتم المحا صة بال شأن القروض أو الذمم الدائنة األخرى الخا ضمانات ب في حالة تقديم 

 القيمة العادلة للضمانات كمساهمات ويتم إ باتها كجزء من تلكفة االستثمار.

 اإل بات التوقف عن

يتم التوقف عن إ بات المطلوبات المالية عند ســـداد االلتزام أو إلغائه. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية الحالية بأخرى من 

شبه اكمل، عندئذ يتم اعتبار مثل  شلك  شروا المطلوبات الحالية ب شروا مختلفة تمامًا، أو بتعديل  نفس الجهة المقرضة ب

كتوقف عن إ بات المطلوبات األصـــلية وإ بات مطلوبات جديدة. يتم ا بات الفرق بين القيم الدفترية  هذا التبديل أو التعديل

 المعنية في قائمة الدخل الموحدة.
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 الخيارات والعقود اآلجلة المتعلقة بأدوات حقوق الملكية )الخاصة( بالمجموعة 6-14

ــتقة التي يتم إ باتها بالقيمة العادلة من تمثل خيارات  ــراء والبيع المتعلقة بأدوات حقوق الملكية األدوات المالية المش الش

ضعة  شأة خا شأة ما وتكون هذه المن شراء أو بيع متعلقة بأدوات حقوق ملكية لمن خالل قائمة الدخل. عند وجود خيارات 

ات تتعلق بأدوات حقوق الملكية الخاصة به التي تتضمن متطلبات لسيطرة المساهم، فمن المفترض أن يكون للمساهم خيار 

إ بات محددة. نظًرا لطبيعة الشــروا الواردة في اتفاقيات )الخيار(، ال يمتلك المســاهم حصــة ملكية حالية في األســهم 

 الخاضعة لهذه الخيارات، وعليه يتم إ بات حقوق ملكية غير مسيطرة.

 خيارات البيع والشراء

خيارات البيع بالقيمة الحالية ألفضــل مبلغ مقدر يتم ســداده في نهاية االتفاقية. يتم إ بات خيارات الشــراء بالقيمة  يتم إ بات

 العادلة لها. يتم إ بات إعادة القياس الالحق لخيارات البيع والشراء من خالل قائمة الدخل في بند اإليرادات والمصاريف المالية.

 طراف العقد الحق في ممارستها أو االمتناع عن ممارسة الخيارات.تمنح خيارات البيع والشراء أ

ــتحواذ على  ــراء كجزء من العوض المدفوع مقابل االس ــراء، يتم إ بات القيمة العادلة لخيار الش ــة خيارات الش في حالة ممارس

 المصاريف المالية.حقوق الملكية غير المسيطرة، وإال يتم إ باتها كمصاريف في قائمة الدخل ضمن بند اإليرادات و

في حالة ممارســة خيارات البيع، يتم إطفاء االلتزام المالي، الذي أعيد قياســه مباشــرة قبل المعاملة، من خالل دفع ســعر 

شركة  شتراة مقابل حقوق الملكية المتعلقة بمالكي ال سيطرة الم سة ويتم التوقف عن إ بات حقوق الملكية غير الم الممار

صنيف االلتزام المالي إلى األم. وفي حال إنهاء خي سيطرة دون ممارسته، يتم إعادة ت ار البيع المتعلق بحقوق الملكية غير الم

 األرباح المبقاة.

 

 العقود اآلجلة المتعلقة بشراء األسهم 

ضعة للعقد في الوقت المحدد. لذلك، يتم  سهم الخا شراء األ سهم التزامات ب شراء األ إ بات تمثل العقود اآلجلة المتعلقة ب

القيمة الحالية ألفضـــل مبلغ مقدر يتم دفعه في نهاية االتفاقية اكلتزام. ويتم إ بات التغير الالحق في االلتزام في قائمة 

 الدخل الموحدة.

 مقاصة األدوات المالية  6-15

فقط عند وجود حق تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة، 

نظامي حالي ملزم لتســوية المبالغ المثبتة وعند وجود نية للســداد على أســاس الصــافي، أو بتســييل الموجودات وســداد 

 المطلوبات في رن واحد.

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط  6-16

إبرام عقد المشــتقات، ويعاد قياســها الحقًا بالقيمة يتم في األصــل إ بات األدوات المالية المشــتقة بالقيمة العادلة بتاريخ 

العادلة. تقيد المشـــتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وكمطلوبات مالية عندما تكون 

ــتقات خالل ال ــائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمش ــلبية. تدرج األرباح أو الخس فترة التي ال القيمة العادلة لها س

تعتبر فيها مؤهلة لمحاســـبة التحوا وكذلك الجزء غير الفعال من عمليات التحوا الفعالة مباشـــرة في قائمة الدخل 

 الموحدة.

تمثل القيمة العادلة لعقود الصرف اآلجلة الفرق بين سعر الصرف اآلجل وسعر العقد. ويشير سعر الصرف اآلجل إلى أسعار 

صرف اآلجلة الحالية لع سعار العموالت بالرجوع ال ضات أ ستحقاق مما لة. تحدد القيمة العادلة لعقود مقاي قود لها تواريخ ا

 إلى منحنيات العائد ألدوات مما لة.

 المخزون 6-17

ستهلكة وقطع  صنع والمواد الم صنيع والمنتجات تامة ال يتم تقويم المخزون، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات تحت الت

فة )أي أسعار الشراء التاريخية على أساس طريقة المتوسط المرجح زائدًا التاكليف المتعلقة بها مباشرة( أو صافي الغيار بالتلك

ــبة  ــنع على تلكفة المواد والعمالة ونس ــنيع وتامة الص ــتمل المنتجات تحت التص القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. تش

 مالئمة من المصاريف غير المباشرة.
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 النقدية والودائع قصيرة األجل  6-18

صيرة  صندوق والودائع ق صيرة األجل الظاهرة في قائمة المركز المالي من النقد بالبنوك وفي ال تتكون النقدية والودائع ق

مبالغ نقدية معروفة وتخضع لتغيرات غير األجل عالية السيولة وفترة استحقاقها  ال ة أشهر أو أقل، والقابلة للتحويل إلى 

 هامة في القيمة.

ضحة أعاله،  صيرة األجل المو شبه النقدية من النقدية والودائع ق وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية و

 بالمجموعة. بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة حيث أنها تعتبر جزءًا ال يتجزأ من إدارة النقدية

 توزيعات األرباح النقدية المدفوعة لمساهمي الشركة األم 6-19

شركة األم وذلك عند اعتماد التوزيع وإن  ساهمي ال تقوم المجموعة بإ بات االلتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية لم

بية السعودية، يتم اعتماد توزيعات األرباح التوزيع لم يعد يتم بحسب رغبة المجموعة. طبًقا لنظام الشراكت في المملكة العر 

صادقة عليها من قبل  سجيل توزيعات األرباح األولية، إن وجدت، عند الم ساهمين. يتم ت صادقة عليها من قبل الم عند الم

 مجلس اإلدارة. يتم إ بات المبلغ المقابل مباشرًة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

 المخصصات 6-20

 عام

إ بات المخصـــصـــات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث ســـابقة، وأنه من يتم 

ــداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ هذا االلتزام  ــادية لس ــتخدام موارد تنطوي على منافع اقتص المحتمل أن يتطلب األمر اس

شلك مو وق به. وإذا اكن أ ر القيمة الزمنية  ضريبة ب ستخدام معدل ما قبل ال صات با ص صم المخ للنقود جوهريا، فإنه يتم خ

الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئمًا، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إ بات الزيادة في 

 المخصص نتيجة مرور الوقت كتاكليف تمويل.

 االلتزامات البيعية

يعية للمجموعة والمتطلبات النظامية المعمول بها، تقوم المجموعة بإ بات مخصــص لتاكليف التنظيف وفقا للســياســة الب

 البيعي عندما يستحق االلتزام القانوني والمتوقع، وأنه يمكن تقدير المبلغ المراد دفعه بشلك معقول.

 العقود التي تعتبر تاكليفها أكبر من منافعها

صص العقود التي تعت بر تاكليفها أكبر من منافعها عندما تكون المنافع التي تتوقعها المجموعة من العقد يتم إ بات مخ

 أقل من التلكفة التي ال يمكن تجنبها والتي تفي بالتزامها بموجب العقد.

 االلتزام المتعلق بإزالة الموجودات

لتزام. تحسب التاكليف المتعلقة بإزالة تقوم المجموعة بتجنيب مخصص للتاكليف المتعلقة بإزالة مرافق التصنيع عند وجود اال

الموجودات بالقيمة الحالية للتاكليف المتوقعة لســداد االلتزام باســتخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إ باتها كجزء من 

تزام تلكفة األصــل المعني. يتم خصــم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الضــريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المصــاحبة لالل

المتعلق بإزالة الموجودات. يتم قيد الزيادة في الخصـــم كمصـــاريف عند تكبدها، ويتم إ باتها في قائمة الدخل الموحدة 

ــبما هو  ــنويًا ويتم تعديلها حس ــتقبلية المقدرة المتعلقة بإزالة الموجودات س كتاكليف تمويل. تتم مراجعة التاكليف المس

تقبلية المقدرة أو في معدل الخصــم المســتخدم، يتم إضــافتها إلى أو خصــمها من مالئم. إن التغيرات في التاكليف المســ

  تلكفة األصل.
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 منافع الموظفين 6-21

 االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل

بالقيمة الحالية للدفعات المســتقبلية المتوقعة التي  إن االلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين طويلة األجل، يتم قياســها

ســيتم إجراؤها بشــأن الخدمات التي يقدمها الموظفين حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية الموحدة باســتخدام طريقة 

وقعة في وحدة االئتمان المتوقعة، وتســـجل كمطلوبات غير متداولة. يتم األخذ بعين االعتبار الزيادة المســـتقبلية المت

سوق  ستخدام عوائد ال ستقبلية المتوقعة با صم المدفوعات الم سابقة. يتم خ الرواتب، ومعدالت تقليص األيدي العاملة ال

في نهاية فترة إعداد القوائم المالية على سندات الحكومة أو سندات الشراكت ذات الجودة العالية بشروا وعمالت تتطابق 

ضات قدر اإلماكن مع التدفقات النقدية  ستقبلية المقدرة. يتم إ بات إعادة القياس الناتج عن التغيرات في االفترا صادرة الم ال

االكتوارية في قائمة الدخل الشـامل الموحدة. تقدم المجموعة العديد من برامج ما بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك برامج 

تأمين الطبي حددة وبرامج ال نافع الم حددة وبرامج الم مات الم ـــاه مة  المس خد هاء ال عد انت ما ب ياة ل تأمين على الح وال

 للموظفين المؤهلين واألشخاص التابعين لهم.

 برامج المساهمات المحددة

يمثل برنامج المســـاهمات المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة تدفع بموجبه المجموعة مســـاهمات  ابتة إلى 

متوقع. يتم إ بات المســاهمات كمصــاريف منافع الموظفين في قائمة  منشــأة منفصــلة وال يكون عليها التزام قانوني أو

 الدخل الموحدة عند استحقاقها.

تقدم المجموعة، داخل المملكة العربية السعودية، برنامج ادخار لتشجيع موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تضمن 

ر. يتم إيداع مســـاهمات االدخار المودعة من زيادة دخلهم والمســـاهمة في تأمين مســـتقبلهم وفقا للبرنامج المقر

المشــاركين في حســاب بنكي مســتقل بخالف الحســابات البنكية التشــغيلية العادية للمجموعة )ولكن ليس في أي منشــأة 

سويته مقابل المطلوبات ذات  ستقلة(. إن هذا النقد هو رصيد مقيد، وألغراض العرض في القوائم المالية، يتم ت نظامية م

 بموجب برنامج االدخار ويدرج صافي االلتزام تجاه الموظفين ضمن مطلوبات منافع الموظفين. العالقة

 برامج المنافع المحددة

يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج المســـاهمات المحددة. لدى المجموعة 

عد، وبرامج التأمين الطبي والتأمين على الحياة لما بعد التقاعد وهي بشـــلك أســـاســـي ماكفأة نهاية الخدمة، وبرامج تقا

 مؤهلة العتبارها برامج منافع محددة.

 ماكفأة نهاية الخدمة وبرامج التقاعد

في المملكة العربية السـعودية، وفيما يتعلق بالتزام ماكفأة نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقويم االكتواري بعين 

أحاكم نظام العمل السعودي باإلضافة إلى سياسة المجموعة. وفي البلدان األخرى، تؤخذ أنظمة العمل المعنية بعين  االعتبار

 االعتبار.

ــافي موجودات أو مطلوبات التقاعد المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلقة ببرنامج المنافع المحددة لما  إن ص

الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة ناقصـــة القيمة العادلة لموجودات البرنامج، إن بعد انتهاء الخدمة يمثل القيمة 

 وجدت، بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

باســـتخدام طريقة وحدة االئتمان   يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشـــلك دوري من قبل اكتواريين مســـتقلين 

ة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصـــم التدفقات النقدية الصـــادرة المســـتقبلية المقدرة المتوقعة. يتم تحديد القيم

شروا  ستدفع بها المنافع، وتكون لها  سجلة بالعملة التي  شراكت عالية الجودة الم سندات ال سعار العمولة ل ستخدام أ با

ــ ــروا االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد فيها أس ــعار تقارب ش ــتخدم أس ــندات، تس واق عميقة لهذه الس

السوق على السندات الحكومية. يتم احتساب صافي تلكفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع 

 المحددة والقيمة العادلة لموجودات البرنامج.

سابقة، بعد  سنة ال ستخدام تاكليف التقاعد المحددة إكتواريًا في نهاية ال ساب تاكليف التزامات المنافع المحددة با يتم احت

تعديلها بالتقلبات الهامة التي تطرأ على الســـوق وبأي أحداث هامة تقع لمرة واحدة مثل تعديل البرامج وتقليصـــه أو 

الهامة في الســـوق واألحداث لمرة واحدة، يتم تمديد االلتزامات اإلكتوارية  تســـويته. وفي حالة عدم وجود تلك التقلبات

ــات أو الترتيبات خالل  ــنة. وفي حالة وجود تغيرات هامة في االفتراض ــات في بداية الس ــتنادًا لالفتراض ــنةاس ، فإنه يتم الس

 اعتبارها إلعادة قياس هذه االلتزامات والتاكليف المتعلقة بها.
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 بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص  -6

 منافع الموظفين )تتمة( 6-21

ــات االكتوارية خالل الفترة التي تحدث فيها في بنود  ــائر إعادة القياس الناتجة عن التغيرات في االفتراض يتم إ بات أرباح وخس

ددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليصه الدخل الشامل اآلخر. يتم إ بات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المح

 مباشرة في قائمة الدخل الموحدة كتاكليف خدمة سابقة.

في حالة تعديل خطة منافع ما، يتم إ بات الجزء المتغير من الخطة المتعلق بالخدمة الســـابقة للموظفين كمصـــروف أو 

ترة ولحين اكتساب المنافع، في قائمة الدخل الموحدة. إيرادات، إذ ينطبق ذلك، بطريقة القسط الثابت على مدى متوسط الف

شرًة في قائمة الدخل  صروف أو اإليرادات، إذا ينطبق ذلك، مبا سبه فورًا، يتم إ بات الم صبح فيه المنافع مكت وبالقدر الذي ت

 الموحدة.

رة في قائمة الدخل الموحدة، يتم إ بات تاكليف الخدمات الحالية والســـابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة مباشـــ

بينما يتم تسجيل الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتاكليف تمويل. إن أية تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة 

 لعمليات التقويم االكتوارية والتغيرات في االفتراضات يتم اعتبارها إكعادة قياس في بنود الدخل الشامل اآلخر.

 المنازل للموظفينبرنامج تملك 

شراء  ضع برامج تملك المنازل للموظفين والتي توفر للموظفين المؤهلين فرصة  ضمن المجموعة بو شراكت  قامت بعض ال

سنوات.  سلة من الدفعات على مدى عدد معين من ال سل شراكت التابعة من خالل  شيدتها هذه ال سكنية التي  الوحدات ال

 السداد بالاكمل.يتم نقل ملكية المنازل عند إتمام 

بموجب برامج تملك المنازل للموظفين، فإن المبالغ التي يدفعها الموظف لقاء المنزل تدفع  انية إلى الموظف في حالة  

بات برنامج تملك المنازل للموظفين أكصـــل مدفوع مقدمًا غير  اســـتقالة الموظف وإعادة المنزل إلى المجموعة. يتم إ 

صيص الوحدات ال ستحقة من متداول عند تخ سهيالت الم سداد الت سكنية إلى الموظفين ويتم إطفاؤها على مدى فترة 

 الموظفين.

 برنامج قروض السكن للموظفين 

تقدم المجموعة قروضا سكنية بدون عمولة لموظفيها المؤهلين لشراء أو بناء منزل أو شقة. يتم سداد القرض على  

 أقساا شهرية عن طريق خصم رواتب الموظفين.

إ بات قروض السكن كموجودات مالية غير متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة  يتم 

معدل العمولة الفعلي. يتم إ بات الفرق بين القيمة العادلة والمبلغ الفعلي المدفوع نقدًا للموظف باعتباره "منافع 

ه كمصروف بالتساوي على مدى فترة الخدمة. كما يتم إطفاء نفس موظفين مدفوعة مقدما غير متداولة" ويتم إطفاؤ

 المبلغ إكيرادات تمويل على الذمم المستحقة من الموظفين.

 إثبات اإليرادات  6-22

 إيرادات المبيعات

سيطرة على المنتجات المباعة إلى العميل، وهو ما يتم أخذه بعين  االعتبار في تقوم المجموعة بإ بات اإليرادات عند انتقال ال

 سياق طريقة إ بات اإليرادات المؤلفة من خمس خطوات وتطبيق شروا الشحن المعمول بها.

سداد المحددة  شروا ال ستحق القبض، مع األخذ بعين االعتبار  ستلم أو الم يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض الم

يبات اإليرادات وفق معايير محددة لتحديد ما إذا اكنت المجموعة تعاقديًا وذلك باســتثناء الضــرائب أو الرســوم. يتم تقويم ترت

 تعمل أكصيل أو وكيل.

 حقوق اإلرجاع

سبة عن حق اإلرجاع  ضاعة خالل فترة محددة، فإن المجموعة تقوم بالمحا عندما ينص عقد مبرم مع عميل على حق إرجاع الب

 عند طلب ذلك من قبل العميل وعند الوفاء بالشروا التعاقدية.

 توزيع التزامات األداء
في بعض الحاالت، تقوم المجموعة بتحديد خدمات التسليم كبند مميز وقابل للتحديد بصورة مستقلة عن بيع البضاعة. يتم 

إ بات اإليرادات من تلك الخدمات عند قيام المجموعة بتحويل السيطرة على البضاعة بموقع التحميل الخاصة بالمجموعة 

يم إلى الموقع الخاص بالمشتري. تقوم المجموعة بتوزيع جزء من إجمالي سعر المعاملة على خدمات وتقديم خدمات التسل

 على أفضل تقدير للخدمات المستقلة المما لة.
ً
  التسليم بناء
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -6

 )تتمة( إثبات اإليرادات  6-22

 التسعير المبدئي –التسعير المتغير 

يجوز بيع بعض المنتجات في أسواق معينة بموجب ترتيبات تسعير متغيرة. وتنص تلك الترتيبات على أن يحمل السعر المبدئي 

على العميل وقت تحويل الســيطرة على المنتجات، بينما يمكن تحديد الســعر النهائي للمنتجات فقط على أســاس الفترة 

الحاالت، وبغض النظر عن الطريقة المستخدمة لتحديد األسعار المبدئية  الزمنية المنتهية بعد ذلك الوقت. وفي مثل هذه

والنهائية، يتم إ بات اإليرادات وقت تحويل الســـيطرة على المنتجات وذلك بمبلغ يمثل المبلغ النهائي المتوقع للعوض الذي 

 تستلمه المجموعة.  

سعر المبدئي، فإن شأن ال سجيل ذمم مدينة ب سعر النهائي المقدر لن يتم  وعند قيام المجموعة بت التغيرات الالحقة في ال

ــعر النهائي الفعلي )طالما أن هذه التغيرات تنتج  ــجيلها إكيرادات حتى تلك النقطة من الزمن التي يتم فيها تحديد الس تس

صل مال سوق للمنتجات(. وقد يتم اعتبار ذلك عند القياس الالحق أك سعر ال شر  سوق/ مؤ سعر ال ي مدرج عن التغيرات في 

 بالقيمة العادلة. وقد يتم إ بات إعادة القياس هذه إكيرادات مستقلة.

ضمن  ضافي  ستحق القبض اإل سجيلها مقابل إيرادات، ويقيد المبلغ الم سعر المبدئي، يتم ت إن اكفة التحديثات األخرى على ال

الذمم المدينة، عند نقطة الزمن التي يتم فيها أصل أو التزام عقد ما. يتم التوقف عن إ بات أصل أو التزام العقد ذلك مقابل 

 تحديد السعر النهائي الفعلي.

 الحسومات الخاصة بحجم المبيعات –التسعير المتغير 

تقوم المجموعة بتقديم الحســـومات بأ ر رجعي إلى عمالئها على المنتجات المشـــتراة من قبل العميل وذلك بمجرد تجاوز 

ترة الحد المنصوص عليه في العقد. تقوم المجموعة بتقدير الحسومات المتوقعة الخاصة كمية المنتجات المشتراة خالل الف

ساس منتظم. ويتم  سومات، ويتم مراجعتها وتحديثها على أ ستخدام تقييم متحفظ للمبلغ المتوقع للح بحجم المبيعات با

تحقة الدفع من قبل العميل، إذا اكن ذلك الحقًا ســداد هذه المبالغ نقدًا إلى العميل أو يتم مقاصــتها مقابل المبالغ المســ

 مسموحًا به بموجب العقد.

ينتج عن الحسومات الخاصة بحجم المبيعات عوض متغير. تعتبر المجموعة طريقة "المبلغ األكثر احتمااًل" هي أفضل تقدير 

 لهذا العوض المتغير.

 تقديم الخدمات

ضاعة المباعة. يتم الوفاء بهذه الخدمة على مدى تقوم المجموعة، في بعض الحاالت، بتقديم خدمات  شأن الب ستية ب لوجي

فترة التســـليم. عليه، تقوم المجموعة بتأجيل اإليرادات الموزعة إلى الخدمات اللوجيســـتية وتقوم بإ باتها على مدى تلك 

 الفترة.

 إيرادات التمويل 6-23

لمطفأة والموجودات المالية المرتبطة بعمولة المصـــنفة بالنســـبة لاكفة األدوات المالية التي يتم قياســـها بالتلكفة ا

ــجيل إيرادات التمويل  ــامل اآلخر، يتم تس ــتثمارات في أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش اكس

نقدية باســتخدام معدل العمولة الفعلي. يمثل معدل العمولة الفعلي المعدل الذي يخصــم المدفوعات أو المقبوضــات ال

المســـتقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصـــر، حيثما اكن ذلك مالئما، إلى صـــافي القيمة 

 الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.
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 الممتلاكت والمصانع والمعدات -7

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 اإلجمالي الموجودات قيد اإلنشاء السيارات األ اث والتركيبات المصانع والمعدات األراضي والمباني 

 التلكفة:
      

 299,055,709  23,888,914  563,566  898,593  245,018,156  28,686,480  في بداية السنة

 13,075,639  11,263,968  7,852  4,230  1,759,428  40,161  إضافات

 (394,887)  (4,604,815)  3,801  15,221  4,015,182  175,724  تحويالت )أ(

 (206,640)  (206,640)      -       -       -       -   مشطوبات

 (1,823,881) (434,940)  (127,822)  (9,659)  (1,189,131)  (62,329)  استبعادات

 3,043,223 134,783  1,469  12,066  2,386,283  508,622  عمالت تحويل

 312,749,163 30,041,270  448,866  920,451  251,989,918  29,348,658  في نهاية السنة
       

       االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 (162,639,557)  (429,715)  (437,096)  (722,700)  (146,922,567)  (14,127,479)  في بداية السنة

 (11,998,448)      -   (30,823)  (40,662)  (11,056,486)  (870,477)  المحمل للسنة

 (38,490) (49,243)  53  1,328  10,909  (1,537)  تحويالت )أ(

 قيد عكساالنخفاض في القيمة )صافي 

 (1,407,621)  (380,835)      -   58  (1,031,550)  4,706  (القيمة في انخفاض

 1,514,494 332,213 84,951  7,850  1,037,201  52,279  استبعادات

 (1,999,821)     -  (1,468)  (12,273)  (1,663,976)   (322,104)  تحويل عمالت

 (176,569,443) (527,580)  (384,383)  (766,399)  (159,626,469) (15,264,612)  في نهاية السنة
 

      
       صافي القيمة الدفترية:

 136,179,720 29,513,690 64,483 154,052 92,363,449 14,084,046 2020ديسمبر  31في 

 136,416,152 23,459,199 126,470 175,893 98,095,589 14,559,001 2020يناير  1في  

 .األخرى الموجوداتضمن الممتلاكت والمصانع والمعدات وعلى تحويالت من / وإلى الموجودات غير الملموسة وتحويالت من / وإلى  تحويالتيشتمل على  (أ)
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 الممتلاكت والمصانع والمعدات )تتمة( -7

 (39 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 اإلجمالي الموجودات قيد اإلنشاء اإليجارات التمويلية السيارات األ اث والتركيبات المصانع والمعدات والمبانياألراضي  

 التلكفة:
       

 287,328,314 17,992,931  1,258,424  599,534  888,145  238,259,465  28,329,815  في بداية السنة

 18,350,734  14,960,432      -   11,279  6,032  3,051,521  321,470  إضافات

 (2,760,425)  (8,882,022)  (1,258,424)  3,069  28,226  7,033,224  315,502  (أتحويالت )

 (977,323)  (179,383)      -   (46,084)  (1,617)  (750,129)  (110)  مشطوبات

 (2,650,052)      -       -   (3,928)  (18,494)  (2,452,458)  (175,172)  استبعادات

 (235,539)  (3,044)      -   (304)  (3,699)  (123,467)  (105,025)  تحويل عمالت

 299,055,709  23,888,914      -   563,566  898,593  245,018,156  28,686,480  في نهاية السنة
        

       االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 (151,226,955)  (34,599)  (686,443)  (464,231)  (691,338)  (135,899,450)  (13,450,894)  في بداية السنة

 (12,120,877)      -       -   (24,913)  (50,903)  (11,137,870)  (907,191)  المحمل للسنة

 722,411  7,092  686,443  1,878  (1,881)  (86,131)  115,010  )أ(تحويالت 

 (3,346,158)  (402,208)      -       -   (1,323)  (2,835,521)  (107,106)  االنخفاض في القيمة

 654,281      -       -    46,084   1,617  606,532  48  مشطوبات

 2,544,635      -       -    3,890   18,315  2,351,708  170,722  استبعادات

 133,106      -       -    196   2,813  78,165  51,932  تحويل عمالت

 (162,639,557)  (429,715)      -   (437,096)  (722,700)  (146,922,567)  (14,127,479)  في نهاية السنة
 

       
        صافي القيمة الدفترية:

 136,416,152  23,459,199      -   126,470  175,893  98,095,589  14,559,001  2019ديسمبر  31في 

 136,101,359  17,958,332  571,981  135,303  196,807  102,360,015  14,878,921  2019يناير  1في 

 وحدات سكنية تم إنشاؤها للموظفين إلى الموجودات غير المتداولة األخرى. كما ويشتمل على تحويالت األخرى الموجوداتضمن الممتلاكت والمصانع والمعدات وعلى تحويالت من / وإلى  تحويالتيشتمل هذا البند على  (أ)
 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

43 

 الممتلاكت والمصانع والمعدات )تتمة( -7

 توزيع قسط االستهالك للسنة

 

 

 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

  2019ديسمبر  31
 (39 إيضاح ،)معدلة

    

 11,492,340   11,389,515 تلكفة المبيعات

 570,235   559,978 مصاريف عمومية وإدارية

 58,302   48,955 مصاريف بيع وتوزيع

 11,998,448   12,120,877 

 األراضي والمباني

مستأجرة من الهيعة إن األراضي المقام عليها مصانع ومرافق تابعة لبعض الشراكت التابعة في المملكة العربية السعودية 

عاما. لدى المجموعة ترتيبات وشروا مشابهة  30الملكية للجبيل وينبع بموجب عقود إيجار قابلة للتجديد لفترة تصل إلى 

 لبعض المواقع في أوروبا.

سعودي( مليار ريال  2.04: 2019مليار ريال سعودي ) 2.04على مبلغ قدره  2020ديسمبر  31تشتمل األراضي والمباني كما في  

 يتعلق بتلكفة األراضي المملوكة.

 الموجودات قيد اإلنشاء

تمثل الموجودات قيد االنشاء بشلك أساسي توسعة المصانع القائمة والمشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها من قبل بعض 

 .38الجهات المنتسبة. إن االرتباطات الرأسمالية ذات الصلة مبينة في اإليضاح 

 المرسملةتاكليف االقتراض  

 3.03: 2019مليون ريال سعودي ) 21.57مبلغ  2020ديسمبر  31بلغت تاكليف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتهية في 

٪( 4: 2019٪ )4بتسهيالت تمويل غير تقليدية. تستخدم المجموعة معدل رسملة قدره  لكها تتعلقمليون ريال سعودي(، 

 للرسملة. لتحديد مبلغ تاكليف االقتراض المؤهلة

 الممتلاكت والمصانع والمعدات المرهونة 

تم رهن الممتلاكت والمصانع والمعدات الخاصة ببعض الشراكت التابعة في المملكة العربية السعودية لصالح صندوق التنمية  

 ر ريال سعودي(.  مليا 29.98: 2019مليار ريال سعودي ) 28.01الصناعية السعودي ضمانًا للقروض ألجل الممنوحة لها وقدرها 

 إن بعض الموجودات المستأجرة مرهونة كضمان لعقود اإليجار.

 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الممتلاكت والمصانع والمعدات )تتمة( -7

 في قيمة المصانع والمعدات والشطباالنخفاض 

 وشطب( القيمة في انخفاض قيد عكس، تم تسجيل انخفاض في القيمة )صافي 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

مليار ريال سعودي( بشأن المصانع والمعدات، وبصورة رئيسية موجودات وحدة  3.67: 2019مليار ريال سعودي ) 1.61قدره 

 عمل البتروكيماويات، والتي تم أو سيتم سحبها من اإلنتاج وتشمل:

   ا )إسبانيا( كجزء من تحسين إنتاج مادة بوليمرات ألتم عالية الحرارة في مصنعها في اكرتاخين تعليقسابك ب قامت، 2020في

ان تم إدراجه ضمن  حيثمليون ريال سعودي،  543في القيمة على هذه االصول  االنخفاضعملياتها العالمية. وقد بلغ 

 تلكفة المبيعات في القوائم المالية الموحدة.

  ريال سعودي. يشير مليار  1.0تم إ بات مخصص انخفاض في قيمة مصنع تكسير اإليثيلين بالمملكة المتحدة بقيمة

االنخفاض في القيمة إلى تحديد وضع بعض مصانع النافثا في منطقة أوروبا في ظل جهود المجموعة المستمرة 

لتحسين قاعدة الموجودات ونماذج التشغيل، وذلك في أعقاب التغيرات المستمرة في ظروف السوق والبيعة 

 التنافسية.

  المشاريع وإعادة تقييم مراكزها االستراتيجية. ونظًرا لتأجيل هذه المشاريع، تم ، قررت سابك تأجيل بعض 2020خالل عام

 مليون ريال سعودي. 371إ بات خسارة انخفاض بقيمة 

  مليون ريال  112فيما يتعلق بالشركة العربية لأللياف الصناعية )"ابن رشد"( بمبلغ  القيمة فينخفاض اتم إ بات عكس قيد

 ر النهائي إلقفال الموجودات خالل السنة.   سعودي نتيجة لتقييم األ 

مليار ريال سعودي بشأن  3.67في القيمة قدره  وشطب، تم تسجيل انخفاض 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

المصانع والمعدات، وبصورة رئيسية موجودات وحدة عمل البتروكيماويات، والتي تم أو سيتم سحبها من اإلنتاج. وتم إ بات 

 معظمها في الشركتين التابعتين أدناه:

  وذلك نظًرا 2020ض الموجودات خالل عام ابن رشد، حيث قامت الشركة بتعديل نموذج أعمالها مما أدى إلى إقفال بع ،

مليار ريال سعودي في قائمة المركز المالي كجزء من  2.7لبيعة السوق المتغيرة. وقد تم إ بات خسارة انخفاض قدرها 

 تلكفة المبيعات.

   لم يعد يفي ببعض  حيث 2020يناير  1قامت الشركة السعودية للميثانول )"الرازي"( بإيقاف أحد المصانع عن اإلنتاج كما في

مليون ريال سعودي  246األنظمة الحكومية. تم تخفيض القيمة الدفترية لهذا المصنع وقطع الغيار المرسملة بمبلغ 

 وإ باتها في قائمة الدخل الموحدة كمصاريف أخرى.

 
 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 موجودات حق االستخدام -8

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 اإلجمالي السفن والسيارات التخزين والخزانات المصانع والمعدات األراضي والمباني  

       التلكفة:

 8,663,079  2,372,841  988,497  1,607,356  3,694,385   في بداية السنة

 611,703  254,284  78,910  97,983  180,526   إضافات

 (137,884)  (13,366)  (11,267)  (86,477)  (26,774)   إعادة قياس

 250,712  102,033  66,154  20,544  61,981   تسويات تحويل عمالت

 9,387,610  2,715,792  1,122,294  1,639,406  3,910,118   في نهاية السنة

       

       االستهالك المتراكم:

 (2,222,573)  (582,720)  (211,301)  (883,699)  (544,853)   في بداية السنة

 (1,533,158)  (650,521)  (186,975)  (192,498)  (503,164)   المحمل للسنة

 63,610  7,377  2,181  38,168  15,884   إعادة قياس

 (71,635)  (26,351)  (23,844)  (12,631)  (8,809)   تسويات تحويل عمالت

 (3,763,756)  (1,252,215)  (419,939)  (1,050,660)  (1,040,942)   نهاية السنةفي 

       

       صافي القيمة الدفترية:

 5,623,854  1,463,577  702,355  588,746  2,869,176   2020ديسمبر  31في 

 6,440,506  1,790,121  777,196  723,657  3,149,532   2020يناير  1في 

 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 موجودات حق االستخدام )تتمة( -8
 (39 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 اإلجمالي السفن والسيارات التخزين والخزانات المصانع والمعدات األراضي والمباني  

       التلكفة:

 - - - - -  في بداية السنة

 6,606,642 2,076,103 1,002,560 147,805 3,380,174   16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 1,264,715 5,144 - 1,213,819 45,752  المحول من الممتلاكت والمصانع والمعدات عند التحول

 1,051,911 395,288 3,710 258,588 394,325  إضافات

 (212,720) (84,578) (4,535) (10,472) (113,135)  إعادة قياس

 (47,469) (19,116) (13,238) (2,384) (12,731)  عمالتتسويات تحويل 

 8,663,079 2,372,841 988,497 1,607,356 3,694,385  في نهاية السنة
       

       االستهالك المتراكم:

 - - - - -  في بداية السنة

 (1,497,486) (580,811) (207,783) (186,931) (521,961)  المحمل للسنة

 (720,617) (2,092) - (697,936) (20,589)  تحويالت

 (5,722) 209 (3,446) - (2,485)  إعادة قياس

 1,252 (26) (72) 1,168 182  تسويات تحويل عمالت

 (2,222,573) (582,720) (211,301) (883,699) (544,853)  في نهاية السنة
       

       صافي القيمة الدفترية:

 6,440,506 1,790,121 777,196 723,657 3,149,532  2019ديسمبر  31في 
 
 توزيع قسط االستهالك للسنة 

 
 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في  
  2019ديسمبر  31

 (39 إيضاح ،)معدلة

 1,099,258  1,135,442 تلكفة مبيعات

 340,391  327,595 مصاريف عمومية وإدارية

 57,837  70,121 مصاريف بيع وتوزيع

 1,533,158  1,497,486 
 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الموجودات غير الملموسة -9

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 الشهرة 

برامج حاسب رلي 

 أخرى )أ(  التراخيص وتطوير تقنية

موجودات غير 

 اإلجمالي  ملموسة قيد التطوير

       التلكفة:

 28,506,620  141,941  49,464  8,862,073  1,926,171  17,526,971 في بداية السنة

 180,007  85,872  619  76,461  17,055      -   إضافات

 158,385  (14,889)  (20)  99,136  74,158      -   تحويالت )ب(

 (90,297)      -   (2,485)  (49,700)  (38,112)      -   تخفيضات

 (51,570)     -   (37,897)  (13,673)      -       -   مشطوبات

 620,671      -   (677)  103,214  33,717   484,417 تسويات تحويل عمالت

 29,323,816  212,924 9,004  9,077,511  2,012,989   18,011,388 في نهاية السنة

       

       اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 (8,015,070)     -  (10,059)  (6,457,896)  (1,547,115)     -  في بداية السنة

 (640,759)     -  (229)  (467,352)  (173,178)     -  المحمل للسنة

 30,777     -     -  30,777     -       -  )ب( تحويالت

 90,297     -  2,485 49,700  38,112     -  تخفيضات

 (27,117)  (28,868)    -  1,751     -      -  ومشطوباتانخفاض في القيمة 

 (99,747)     -  (284)  (71,892)  (27,571)     -  تسويات تحويل عمالت

 (8,661,619)  (28,868) (8,087)  (6,914,912)  (1,709,752)     -  في نهاية السنة

       

       صافي القيمة الدفترية:

 20,662,197  184,056  917 2,162,599   303,237  18,011,388 2020ديسمبر  31في 

 20,491,550  141,941  39,405  2,404,177 379,056  17,526,971  2020يناير  1في 

       

 وقوائم العمالء وبراءات اختراع تقنية مسجلة وغير مسجلة وتاكليف برامج مطورة داخليًا وموجودات تقنية وابتاكر.يشتمل بند "أخرى" على العالمات التجارية  )أ(

 .األخرى الموجوداتضمن الموجودات غير الملموسة وعلى تحويالت من / وإلى الممتلاكت والمصانع والمعدات وتحويالت من/ وإلى  تحويالتيشتمل هذا البند على  (ب)

 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة( -9

 (39 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 الشهرة )أ( 

برامج حاسب رلي 

 (بأخرى )  التراخيص وتطوير تقنية

موجودات غير 

 اإلجمالي  ملموسة قيد التطوير

       التلكفة:

 28,361,366 3,045 54,254 8,752,998 1,918,720 17,632,349 في بداية السنة

 225,140 135,495    -  86,050 3,595    -  إضافات

 115,480 3,401 (476) 60,100 52,455    -  تحويالت

 (61,797)    -  (3,305) (16,977) (41,515)    -  مشطوبات

 (133,569)    -  (1,009) (20,098) (7,084) (105,378) تسويات تحويل عمالت

 28,506,620 141,941 49,464 8,862,073 1,926,171 17,526,971 السنةفي نهاية 

       

       اإلطفاء المتراكم:

 (7,313,213)    -  (12,739) (5,892,633) (1,407,841)    -  في بداية السنة

 (582,844)    -  (760) (396,920) (185,164)    -  المحمل للسنة

 (144,679)    -  3,302 (189,340) 41,359    -  انخفاض في القيمة وشطب

 25,666    -  138 20,997 4,531    -  تسويات تحويل عمالت

 (8,015,070)    -  (10,059) (6,457,896) (1,547,115)    -  في نهاية السنة

       

       صافي القيمة الدفترية:

 20,491,550 141,941 39,405 2,404,177 379,056 17,526,971 2019ديسمبر  31في 

 21,048,153 3,045 41,515 2,860,365 510,879 17,632,349 2019يناير  1في 

       

شراء  اتخيار ل المجموعةممارسة  عن ناتجةسعودي(،  مليون ريال 5،702الرازي  وشركةمليون ريال سعودي  3،186صدف بشركة  متعلقةمليون ريال سعودي ) 8،888شهرة قدرها  على البند هذامل تيش (أ)

  (.39)انظر إيضاح  اآلخرون المستثمرون قبل منهذه الشراكت والمحتفظ بها  فيالمتبقية  الملكية حصص

 داخليًا وموجودات تقنية وابتاكر.يشتمل بند "أخرى" على العالمات التجارية وقوائم العمالء وبراءات اختراع تقنية مسجلة وغير مسجلة وتاكليف برامج مطورة  (ب)

 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموحدة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة( -9

 توزيع قسط اإلطفاء للسنة

 

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

  2019ديسمبر  31

 (39 إيضاح ،معدلة)

 131,487  45,835 تلكفة المبيعات

 447,822  590,913 مصاريف عمومية وإدارية 

 3,535  4,011 مصاريف بيع وتوزيع 

 640,759  582,844 

 الشهرة 

تم تخصيص الشهرة إلى وحدات العمل بالمجموعة التي تمثل الوحدات المدرة للنقدية الذي تدار بها الشهرة. لغرض اختبار 

االنخفاض في قيمة الشهرة، تمثل الوحدات المدرة للنقدية هذه قطاع البتروكيماويات وقطاع المنتجات المتخصصة. بلغت 

مليار ريال سعودي( وإلى قطاع المنتجات  14.71: 2019مليار ريال سعودي ) 15.19الشهرة المخصصة إلى قطاع البتروكيماويات 

٪ بالنسبة 8.2رأس المال  لتلكفةالمتوسط المرجح  بلغمليار ريال سعودي(.  2.82: 2019مليار ريال سعودي ) 2.82المتخصصة 

 (.%8.2: 2019٪ )8.5( وبالنسبة للمنتجات المتخصصة %8.0: 2019للبتروكيماويات )

يتم احتساب المتوسط المرجح لتلكفة رأس المال على أساس المتوسط المتحرك الشهري للمدى طويل األجل الذي يعكس 

تقديرات السوق للمخاطر الخاصة بلك وحدة مدرة للنقدية. تم إدراج المخاطر المالزمة للقطاع باستخدام متوسط معامل بيتا. 

لومات المنشورة في السوق لشراكت مما لة لسابك. تم االفتراض بأن متوسط يتم تقويم معامل بيتا سنويًا باستخدام المع

٪( في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا كما وتم االفتراض بأن متوسط معدل الضريبة الفعلية 3: 2019٪ )3الفعلي  الزاكةمعدل 

ات النقدية من خطط العمل المعنية. ٪( في بقية انحاء العالم. تم الحصول على توقعات التدفق23 - 21%: ٪2019 )25 - 24%

-%0.5تم احتساب توقعات التدفقات النقدية لخطط العمل التي تزيد عن خمس سنوات باستخدام معدل نمو مفترض قدره 

2( ٪2019 :0.8%- 2.)٪ 

 .التوالي على 2019و 2020عامي  فيلم يتم إ بات خسارة انخفاض في القيمة 

، تعتقد اإلدارة بأن أي تغير محتمل مقبول في افتراضاتها المستخدمة لن يؤدي إلى زيادة فيما يتعلق بتقويم القيمة الحالية

 القيمة الدفترية للشهرة عن القيمة القابلة لالسترداد لها.

 

 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 مساهمة سعودية()شركة 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة -10

 يلخص الجدول أدناه استثمارات المجموعة في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة: 
 

 اسماء الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة
 نسبة الملكية 

 2020ديسمبر  31 طبيعة النشاا ماكن العمل/ بلد المنشأ %

 2019ديسمبر  31 

 (39 إيضاح ،)معدلة

       الشراكت الزميلة:

 657,748  679,348 بتروكيماويات مملكة البحرين 33.33 لصناعة البتروكيماويات شركة الخليج

 2,130,182  2,118,811 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية 30.00 شركة معادن للفوسفات

 1,727,310  1,783,893 خدمات المملكة العربية السعودية 24.81 شركة مرافق الطاقة والماء في الجبيل وينبع )مرافق(

 2,214,895  1,773,021 ألمنيوم مملكة البحرين 20.62 ش.م.ب )ألبا( –شركة ألمنيوم البحرين 

 310,015  321,723 نقل المملكة العربية السعودية 20.00 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 1,665,245  1,442,741 زراعيةمغذيات  المملكة العربية السعودية 15.00 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 372,762  338,653 استثمارات المملكة العربية السعودية 25.00 الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي )دسر(

 8,685,005  10,716,769 كيماويات متخصصة سويسرا 31.50 (1-10"( )إيضاح نتی)"لكار  جي هیإ نتیلكار 

       

       المشاريع المشتركة:

 4,212,360  4,718,942 بتروكيماويات الصين 50.00 شركة ساينوبيك/سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة

 495,189  553,478 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية 50.00 شركة سابك اس كي نكسلين المحدودة

 497,736  492,996 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية 50.00 كوزمار انك شركة

 3,108,561  2,893,738 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية 50.00 (3-4شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت( )إيضاح 

 5,062,848  5,171,296 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية 50.00 (3-4شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا( )إيضاح 

 7,243,399  6,949,350 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية 50.00 (3-4الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق( )إيضاح 

       

 381,948  623,911    أخرى

    40,578,670  38,765,203 

 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة(االستثمارات في الشراكت  -10

 االستثمار في شركة لكارينت ايه جي 10-1

مليون  21، قامت سابك باالستحواذ على ما يقرب من 2020سبتمبر  7بعد الموافقة من قبل الجهات التنظيمية المختصة في 

جي، شركة عالمية تعمل في صناعة من األسهم القائمة، في لكارينت ايه  %6.51سهم إضافي )"األسهم"(، وهو ما يمثل 

. %24.99الكيماويات المتخصصة ومدرجة في سوق األسهم السويسرية والتي تمتلك فيها سابك بالفعل استثمار قدره 

وعلى نحو متسق مع الفترات السابقة، حددت اإلدارة عدم وجود سيطرة على لكارينت، وعليه تمت المحاسبة عن االستثمار 

 .ميلة بتطبيق طريقة حقوق الملكيةاكستثمار في شركة ز 

فرنك سويسري  3، قامت لكارينت ببيع وحدة العمل الخاصة بها )ماستر باتشز(، وعليه قامت بتوزيع أرباح قدرها 2020خالل عام 

 .2020للسهم في يوليو 

ستثمارها في لكارينت وذلك بمقارنة القيمة  صة قامت اإلدارة بإعادة تقويم القيمة الدفترية ال األعلى بين القيمة العادلة ناق

تلكفة االســتبعاد والقيمة الحالية. تم إجراء هذا التقويم على أســاس المعلومات المتاحة للجمهور، ومتوســط ما اتفق عليه 

 شهًرا بما في ذلك عالوة معقولة. 12المحللون بشأن وضع توقعات لسعر سهم لكارينت لمدة 

 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( -10
 

 اكنت حركة االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة اكآلتي:

 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 مشاريع مشتركة شراكت زميلة 

  اإلجمالي  أخرى

شركة الخليج 

لصناعة 

 البتروكيماويات

شركة معادن 

 للفوسفات

شركة مرافق 

الطاقة والماء 

في الجبيل 

 وينبع )مرافق(

شركة ألمنيوم 

 –البحرين 

 ش.م.ب )ألبا(

الشركة 

الوطنية لنقل 

 الكيماويات

شركة معادن 

وعد الشمال 

 للفوسفات

الشركة العربية 

السعودية 

لالستثمار 

الصناعي 

 لكارينت )دسر(

شركة 

ساينوبيك/سابك 

تيانجين 

للبتروكيماويات 

 المحدودة

شركة سابك اس 

كي نكسلين 

 المحدودة

شركة كوزمار 

 (كوزمارانك )

الشركة الشرقية 

للبتروكيماويات 

 )شرق(

شركة ينبع 

السعودية 

للبتروكيماويات 

 )ينبت(

شركة الجبيل 

للبتروكيماويات 

 )كيميا(

 38,765,203 381,948 5,062,848 3,108,561 7,243,399 497,736 495,189 4,212,360 8,685,005 372,762 1,665,245 310,015 2,214,895 1,727,310 2,130,182 657,748 الرصيد في بداية السنة

 2,067,378 86,488 - - - 73,922 - - 1,906,968 - - - - - - - مساهمة في رأس المال

 747,511 10,780 355,719 551,645 101,619 (78,662)   4,312 205,187 (252,902) (34,109) (222,504) 11,692  20,010 88,104 (11,371) (2,009) (أالحصة في النتائج )

 عكس )في القيمة االنخفاض(

 327,542 - - - - - - - 768,750 - - - (441,208) - - - (باالنخفاض في القيمة )

 (2,009) (11,371) 88,104 (421,198) 11,692 (222,504) (34,109) 515,848 205,187 4,312  (78,662) 101,619 551,645 355,719 10,780 1,075,053 

الحركة في بنود الدخل الشامل 

 958,624 (15,552) (65,513) (93,411) (78,076) - 53,977  301,395 856,189 - - 16 (17,763) (6,247) - 23,609 األخرى

 (2,463,508) - (189,906) (648,174) (350,000) - - - (1,247,241) - - - (2,913) (25,274) - - توزيعات أرباح مستلمة

 8,148 (24,883) 32,408 - - - - - - - - - - - أخرى

 )ج(

160,247 175,920 

 40,578,670 623,911 5,171,296 2,893,738 6,949,350 492,996 553,478 4,718,942 10,716,769 338,653 1,442,741 321,723  1,773,021 1,783,893 2,118,811 679,348 الرصيد في نهاية السنة

 

 حصة المجموعة من النتائج في صافي دخل الشراكت الزميلة التي تم تسجيلها بعد تسويات القيمة العادلة والتغيرات في النتائج المقدرة. تمثل (أ) 

 مخصص انخفاض في القيمة وعكس قيد مخصص االنخفاض في قيمة بعض الموجودات المالية.، قررت سابك تسجيل 2020الل السنة المنتهية في خ (ب)

 (.12كو كيه جي كشركة زميلة من "االستثمار في أدوات حقوق الملكية" )انظر إيضاح  اندإعادة تصنيف أيه رر جي إم بي إتش " أخرى"يتضمن بند  (ج)



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( -10

 
 (39 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

   مشاريع مشتركة شراكت زميلة 

 

شركة الخليج 

لصناعة 

 البتروكيماويات

شركة معادن 

 للفوسفات

شركة مرافق 

الطاقة والماء 

في الجبيل وينبع 

 )مرافق(

ألمنيوم شركة 

 –البحرين 

 ش.م.ب )ألبا(

الشركة الوطنية 

 لنقل الكيماويات

شركة معادن 

وعد الشمال 

 للفوسفات

الشركة العربية 

السعودية 

لالستثمار 

 لكارينت الصناعي )دسر(

شركة 

ساينوبيك/سابك 

تيانجين 

للبتروكيماويات 

 المحدودة

شركة سابك اس 

كي نكسلين 

 المحدودة

 شركة كوزمار انك 

 ()كوزمار

الشركة الشرقية 

للبتروكيماويات 

 )شرق(

شركة ينبع 

السعودية 

للبتروكيماويات 

 )ينبت(

شركة الجبيل 

للبتروكيماويات 

 اإلجمالي أخرى )كيميا(

 43,507,249 351,491 5,134,177 3,430,429 9,162,093 523,097 544,729 4,770,486 10,550,156 115,706 1,876,238 301,975 2,227,253 1,696,036 2,125,868 697,515 الرصيد في بداية السنة

 338,271 - - - - 55,179 - - - 283,092 - - - - - - مساهمة في رأس المال

 1,653,697 (42,781) 395,479 1,018,088 320,480 (80,540)  (19,147)  447,902  (233,617) (26,036)  (210,999) 7,933 (12,358) 45,594 4,744 38,955  (أالحصة في النتائج )

 (1,515,000) - - - - - - - (1,515,000) - - - - - - - االنخفاض في القيمة

  38,955  4,744   45,594   (12,358)  7,933   (210,999)  (26,036) (1,748,617)  447,902  (19,147)  (80,540) 320,480 1,018,088  395,479 (42,781) 138,697 

الحركة في بنود الدخل 

 (144,315) 18,134 (40,183)  (51,210)  (45,109)  - (30,393) (27,984) 54,588 - 6 107 - 11,881 (430) (33,722) الشامل األخرى

 (5,080,901) - (426,625)  (1,288,746)  (2,194,065)  - - (929,142) (171,122) - - - - (26,201) - (45,000) توزيعات أرباح مستلمة

 - -  - - - (48,902) - - - - - - - - أخرى

 )ب(

 55,104 6,202 

 38,765,203 381,948 5,062,848 3,108,561 7,243,399 497,736 495,189 4,212,360 8,685,005 372,762 1,665,245 310,015 2,214,895 1,727,310 2,130,182 657,748 الرصيد في نهاية السنة

 

 حصة المجموعة من النتائج في صافي دخل الشراكت الزميلة التي تم تسجيلها بعد تسويات القيمة العادلة والتغيرات في النتائج المقدرة. تمثل (أ)

 مليون ريال سعودي تتعلق بالمنشآت تحت التصفية، والتي تم إ بات خسائر سابقة بشأنها وصلت إلى قيمة االستثمار. 61على خسائر قدرها  "أخرى"يشتمل بند  (ب)

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 المعلومات المالية الملخصة للشراكت الزميلة

تقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة للشراكت الزميلة الهامة الخاصة بالمجموعة. تعكس المعلومات الملخصة 

 المبالغ الظاهرة في القوائم المالية المتاحة للشراكت المستثمر فيها المعنية وليس حصة سابك في تلك المبالغ:

 

 2020ديسمبر  31كما في  

 

شركة معادن 

 للفوسفات

شركة مرافق 

الطاقة والماء 

في الجبيل وينبع 

 )مرافق(

شركة ألمنيوم 

 –البحرين 

 ش.م.ب )ألبا(

شركة معادن 

وعد الشمال 

 لكارينت )ب( للفوسفات )أ(
      

 14,019,578 2,201,530 4,009,098 2,835,096 3,093,115 موجودات متداولة

 24,930,000 25,556,256 19,402,997 19,176,033 13,420,477 موجودات غير متداولة

      

 8,771,289 2,446,228 4,580,948 2,025,136 1,762,428 مطلوبات متداولة

 14,760,813 19,006,779 8,092,888 12,795,775 7,688,461 مطلوبات غير متداولة

 15,417,476 6,304,779 10,738,259 7,190,218 7,062,703 صافي الموجودات

      

      تسوية:

 %31.50 %15.00 %20.62 %24.81 %30.00 حصة المجموعة 

 4,856,505 945,717 2,214,229 1,783,893 2,118,811 حصة المجموعة في الشركة الزميلة

 6,606,511 497,024 - - - موجودات غير ملموسة/ شهرة

 (746,247) - (441,208) - - في القيمة مخصص االنخفاض

 10,716,769 1,442,741 1,773,021 1,783,893 2,118,811 القيمة الدفترية

   

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
      

 15,712,638 3,361,496 10,562,963 3,820,150 4,004,879 اإليرادات

من العمليات  –صافي دخل )خسارة( السنة 

 (721,250) (1,483,360) 97,042 355,119 (37,904) المستمرة 

      

      تسوية:

 %31.50 %15.00 %20.62  %24.81 %30.00 حصة المجموعة

 (133,640) (222,504) 20,010 88,104 (11,371) حصة المجموعة في الشركة الزميلة

 (252,902) (222,504) 20,010 88,104 (11,371) )الخسائر(الحصة في األرباح 

 

مساهمة إضافية مقدمة ألحد المساهمين فيما يتعلق بحقوق  ،يشمل استثمار المجموعة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات )أ(

 التعدين.

 10.1 إيضاح انظر٪. 6.51تم تسجيل استثمارات المجموعة في لكارينت بعد تسويات القيمة العادلة وذلك بسبب زيادة المساهمة بنسبة  )ب(

 .سعودي ريال مليون 1،469التعهدات وااللتزامات المحتملة والضمانات المتعلقة بالمبالغ اعاله تبلغ  إن )ج(

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة(االستثمارات في الشراكت   -10

 المعلومات المالية الملخصة للشراكت الزميلة )تتمة(
 

 (39 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31كما في  

 

شركة معادن 

 للفوسفات

شركة مرافق 

الطاقة والماء 

في الجبيل وينبع 

 )مرافق(

شركة ألمنيوم 

 –البحرين 

 ش.م.ب )ألبا(

شركة معادن 

وعد الشمال 

 لكارينت )ب( للفوسفات )أ(
      

 15,598,896 2,238,704 4,555,338 2,420,667 3,060,914 موجودات متداولة

 28,379,978 26,493,219 19,520,054 19,602,573 14,237,395 موجودات غير متداولة 

      

 10,467,834 2,497,633 4,544,922 1,967,942 1,792,801 مطلوبات متداولة 

 14,221,039 18,599,326 8,788,981 13,093,147 8,404,900 مطلوبات غير متداولة 

 19,290,001 7,634,964 10,741,489 6,962,151 7,100,608 صافي الموجودات 

      

      تسوية:

 %24.99 %15.00 %20.62 %24.81 %30.00 حصة المجموعة

 4,820,571 1,145,245 2,214,895 1,727,310 2,130,182 حصة المجموعة في الشركة الزميلة

 5,379,434 520,000 - - - موجودات غير ملموسة/ شهرة 

 (1,515,000) - - - - مخصص االنخفاض في القيمة 

 8,685,005 1,665,245 2,214,895 1,727,310 2,130,182 القيمة الدفترية

   

 (39 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
      

 16,866,641 3,454,285 10,241,576 3,852,630 4,131,423 اإليرادات

من العمليات  –صافي دخل )خسارة( السنة 

 (1,244,981) 53,569 246,245 15,814 المستمرة 

 

(130,363) 

      

      تسوية:

 %24.99 %15.00 %20.62 %24.81 %30.00 حصة المجموعة 

 (32,578) (186,747) 11,046 61,093 4,744 في الشركة الزميلة حصة المجموعة

 (1,748,617) (210,999) (12,358) 45,594 4,744 الحصة في األرباح )الخسائر(

 إيضاحات:

مساهمة إضافية مقدمة ألحد المساهمين فيما يتعلق بحقوق  ،يشمل استثمار المجموعة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات )أ( 

 التعدين.

 تم تسجيل استثمارات المجموعة في لكارينت بعد تسويات القيمة العادلة. )ب(

 مليون ريال سعودي. 1,563التعهدات وااللتزامات المحتملة والضمانات المتعلقة بالمبالغ اعاله تبلغ  إن )ج(

 
 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة( االستثمارات في  -10

 المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة

صة  شلتقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخ شتركير ام ص ةهام ةع م صح  ةخا بالمجموعة. تعكس المعلومات المف

 وليس حصة سابك في تلك المبالغ. ةع المشتركير اعنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية للمش

 

 2020ديسمبر  31في كما  

 كيميا ينبت  شرق   ساينوبيك 
     

 203,513 542,816 453,539 3,024,126 نقدية وأرصدة لدى البنوك

 3,428,311 4,248,531 5,303,788 4,556,900 إجمالي الموجودات المتداولة

 12,244,106 4,408,089 12,867,436 11,322,833 موجودات غير متداولة

     

مطلوبات مالية متداولة )فيما عدا  الذمم 

 1,712,703 964,179 776,427 1,370,671 الدائنة التجارية(

 2,204,255 1,444,934 1,456,039 2,329,080 إجمالي المطلوبات المتداولة

 3,125,570 1,424,211 2,816,485 4,112,769 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     

 10,342,592 5,787,475 13,898,700 9,437,884 صافي الموجودات

     

     تسوية:

 %50.00 %50.00 %50.00 %50.00 حصة المجموعة

 5,171,296 2,893,738 6,949,350 4,718,942 حصة المجموعة في المشروع المشترك

 5,171,296 2,893,738 6,949,350 4,718,942 القيمة الدفترية

     

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
     

 6,679,264 5,139,340 6,944,196 6,651,516 اإليرادات

 909,089 561,639 1,362,588 621,874 استهالك وإطفاء

 2,183 4,702 4,010 104,855 عمولةات إيراد

 (134,666) (44,927) (32,869) (75,761) مصاريف عمولة

 الدخل ضريبةالدخل قبل خصم  صافي

 786,846 1,157,007 382,416 547,013 )أ( والزاكة

 (37,704) (26,859) (89,589) (135,243) أخرىضريبة دخل وو الزاكةمصروف 

من العمليات  –صافي دخل السنة 

 671,826 998,108 298,312 410,379 المستمرة

 (131,025) (186,822) (156,152) 602,790 الدخل الشامل األخرى

 540,801 811,286 142,160 1,013,169 إجمالي الدخل الشامل

     

     تسوية:

 %50.00 %50.00 %50.00 %50.00 حصة المجموعة 

حصة المجموعة في أرباح المشروع 

 355,719 551,645 101,619 205,187 المشترك )أ(

 355,719 551,645 101,619 205,187 الحصة في األرباح

مصاريف الزاكة ب تسويتهتم  قدفي المملكة العربية السعودية )شرق وينبت وكيميا(  العاملةصافي دخل المشاريع المشتركة  إن )أ(

 ليعكس القيمة الدفترية لالستثمارات في هذه المشاريع المشتركة.

   



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 )تتمة(االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة   -10

 المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة )تتمة(

 (39 إيضاح)معدل،  2019ديسمبر  31كما في  

 كيميا ينبت  شرق   ساينوبيك 
     

 148,493  613,264 656,175  1,740,156  نقدية وأرصدة لدى البنوك

 3,248,122  4,382,164 4,622,300  4,156,010  إجمالي الموجودات المتداولة

 12,950,570 4,616,646 13,654,628   8,753,735  موجودات غير متداولة

     

الذمم  عدا مطلوبات مالية متداولة )فيما

 1,766,876  587,795  603,768  799,634  الدائنة التجارية(

 2,087,568  1,604,462 1,107,106  1,822,727 إجمالي المطلوبات المتداولة

 3,985,429  1,177,227 2,683,024  2,662,298  المطلوبات غير المتداولةإجمالي 

            

 10,125,695 6,217,121 14,486,798 8,424,720 صافي الموجودات

     

     تسوية:

 %50.00 %50.00 %50.00 %50.00 حصة المجموعة

 5,062,848 3,108,561 7,243,399 4,212,360   حصة المجموعة في المشروع المشترك

 5,062,848 3,108,561 7,243,399 4,212,360  القيمة الدفترية

     

 (39 إيضاح)معدل،  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
     

 7,244,650 6,029,514 7,877,799 8,554,640 اإليرادات

 797,837 537,831 1,430,384 594,167 استهالك وإطفاء

 18,010 25,617 44,426 93,061 عمولةات إيراد

 (232,595) (44,980) (31,062) (72,547) مصاريف عمولة

 الدخل ضريبة خصم قبل الدخل صافي

 787,955 1,996,692 630,124 1,164,054 )أ( والزاكة

 1,501 19,742 5,418 (289,345) ضريبة دخل وأخرىو الزاكةمصروف 

من العمليات  –صافي دخل السنة 

 654,656 1,752,780 464,021 895,804 المستمرة

 (80,366) (102,420) (90,217) (55,972) الدخل الشامل األخرى

 574,290 1,650,360 373,804 839,832 إجمالي الدخل الشامل

     

     تسوية:

 %50.00 %50.00 %50.00 %50.00 حصة المجموعة 

حصة المجموعة في أرباح المشروع   

 395,479 1,018,088 320,480 447,902 المشترك )أ(

 395,479 1,018,088 320,480 447,902 الحصة في األرباح

 

مصاريف الزاكة ب تسويتهتم  قدصافي دخل المشاريع المشتركة العاملة في المملكة العربية السعودية )شرق وينبت وكيميا(  إن )أ(

 هذه المشاريع المشتركة.ليعكس القيمة الدفترية لالستثمارات في 

 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 االستثمارات في الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة )تتمة(  -10

 المعلومات المالية الملخصة للشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة غير الهامة بمفردها

 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 (39 إيضاح ،)معدلة

 

الشراكت الزميلة غير 

 الهامة بمفردها

المشاريع المشتركة غير  

 الهامة بمفردها

الشراكت الزميلة غير  

 الهامة بمفردها

المشاريع المشتركة غير  

 الهامة بمفردها
        

 –صافي دخل )خسارة( السنة 

 59,618 من العمليات المستمرة
 

8,621 
 

220,857 
 

(38,293) 

 للشراكت الزميلة المدرجةالقيمة العادلة 

 على سعر التداول في 
ً
مليار  1.45: 2020ديسمبر  31بلغت القيمة العادلة الستثمار المجموعة في شركة ألبا وشركة لكارينت بناء

 مليار ريال سعودي(. 6.94مليار ريال سعودي و  1.22: 2019( على التوالي )1-10مليار ريال سعودي )إيضاح  8.38ريال سعودي و 

 االستثمارات في أدوات الدين -11

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31  

    (18إيضاح  -متداولة )في استثمارات قصيرة األجل 

 562,366  149,959 أدوات بعمولة  ابتة

 524,080  169,421 أدوات بعمولة عائمة

 319,380  1,086,446 

    غير متداولة

 591,920   585,915 أدوات بعمولة  ابتة

 753,672   434,027 أدوات بعمولة عائمة

 1,019,942  1,345,592 

 1,339,322  2,432,038 

 

 التعرض للعمالت

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 
    

 1,664,667  955,093 ريال سعودي

 767,371  384,229 دوالر أمريكي

 1,339,322  2,432,038 

 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 أدوات حقوق الملكيةاالستثمارات في  -12

 فيما يلي القيمة الدفترية لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية:

 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 
    

    المالية غير المدرجة األوراق 

 732,868  464,974 استثمارات في أدوات حقوق ملكية

 313,141  316,520 وحدات في صناديق استثمارية

 781,494  1,046,009 

كو كيه جي كشركة زميلة من "االستثمار في أدوات حقوق الملكية"  أندخالل السنة، تم إعادة تصنيف أيه رر جي إم بي إتش 

 (.10)انظر إيضاح 

 الموجودات غير المتداولة األخرى -13

 2020ديسمبر  31 
 2019ديسمبر  31 

 (39 إيضاح ،)معدلة
    

 3,700,444  3,326,950 )أ( سلف موظفين

 1,658,701  2,237,956 ذمم مدينة من جهات ذات عالقة )ب(

 -  1,863,375 اتحقوق الخيار  -المالية  الموجودات

 1,606,049  - (1-22مبالغ مستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول )إيضاح 

 266,533  251,653 مدينو عقود إيجار تمويلي

 112,500  112,500 رسوم تعدين مدفوعة مقدماً 

 397,401  408,834 )ج( أخرى

 8,201,268  7,741,628 

 

 منافع أخرى.التمثل سلف الموظفين مبالغ مستحقة من الموظفين تتعلق ببرنامج تملك المنازل و )أ(

من الجهات ذات العالقة المبالغ المستحقة مقابل سلف العمليات واإلنتاج والقروض المستحقة من بعض الشراكت  المدينة الذممتمثل  )ب(

 الزميلة والمشاريع المشتركة وفًقا لألسعار العادية السائدة في السوق.

 يشتمل بند "أخرى" بشلك أساسي على دفعات مقدمة لمقاولين وبنود متنوعة. )ج(

 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

 

60 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية -14

 2020ديسمبر  31  

 

 

 اإلجمالي إيضاح

موجودات/ مطلوبات 

 مالية بالتلكفة المطفأة

موجودات/ مطلوبات  

مالية مدرجة بالقيمة 

العادلة في قائمة 

 الدخل

موجودات مالية 

مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة )ب(  الشامل اآلخرالدخل 

          الموجودات المالية 

          استثمارات في أدوات دين

 - 806,829 - 806,829  - - 735,874 735,874 11 بعمولة  ابتة -

 - 604,611 - 604,611  - - 603,448 603,448 11 بعمولة عائمة -

 299,264 482,251 - 781,515 457,330 324,164 - 781,494 12   مدرجةأدوات حقوق ملكية غير 

 - - - الينطبق - - 16,927,713 16,927,713 16 ذمم مدينة تجارية

          استثمارات قصيرة األجل

 - - - الينطبق - - 5,483,903  5,483,903  18 ودائع ألجل  -

 - - 52,645  52,645  - 52,645  - 52,645  18 قصيرة األجلاستثمارات أخرى  -

          نقدية وأرصدة لدى البنوك

 - - - الينطبق - - 12,433,718  12,433,718  19 نقدية وأرصدة لدى البنوك -

 - - - الينطبق - - 20,722,498  20,722,498  19 ودائع ألجل -

 1,863,375 - - 1,863,375 - 1,863,375 - 1,863,375 13 حقوق الخيارات -مالية  موجودات

 - - - الينطبق - - 1,407,074  1,407,074   )أ( موجودات مالية أخرى

  61,011,742 58,314,228 2,240,184 457,330 4,108,975 52,645 1,893,691 2,162,639 
          

          المطلوبات المالية 

 - - (ج)41,194,293  41,194,293 - - 40,265,997 40,265,997 23 قروض

 - - - الينطبق الينطبق الينطبق 5,720,038 5,720,038 23 (دالتزامات عقود إيجار )

 - - - الينطبق - - 17,501,240 17,501,240 26 ذمم دائنة تجارية

 1,995,375 - - 1,995,375 - 1,995,375 - 1,995,375 25 حقوق الخيارات -مطلوبات مالية 

بعض الشراكت  فيالمتبقية  الحصصالتزامات االستحواذ على 

 690,297 - - 690,297 - 690,297 - 690,297 25 التابعة

 - - - الينطبق - - 230,185 230,185  )أ(مطلوبات مالية أخرى 

  66,403,132 63,717,460 2,685,672 - 43,879,965 41,194,293 - 2,685,672 

 

ت المالية األخرى توزيعات أرباح مستحقة ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة تتضمن الموجودات المالية األخرى مبالغ عقود إيجار مدينة والقروض المستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت مدينة، بينما تتضمن المطلوبا )أ(

 وعموالت مستحقة.

ية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظرًا لتواريخ لذمم المدينة التجارية واالستثمارات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم الدائنة التجارية والموجودات والمطلوبات المالل العادلة القيمةقدرت المجموعة بأن  )ب(

 االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.

 2020في عام  1إلى المستوى  2تغير من المستوى  13(. وبالنظر إلى وتيرة التداول، فإن المستوى وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 23قامت سابك بإصدار سندات مدرجة في سوق األسهم )انظر إيضاح  )ج(

  .16تم إ بات التزامات عقود اإليجار طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  )د(



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  -14

 (39 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31   

 

 

 اإلجمالي إيضاح

موجودات/ مطلوبات 

 مالية بالتلكفة المطفأة

موجودات/ مطلوبات  

مالية مدرجة بالقيمة 

العادلة في قائمة 

 الدخل

موجودات مالية 

مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة العادلة )ب(  الشامل اآلخر الدخل

          الموجودات المالية 

          استثمارات في أدوات دين

    -  1,405,304    -  1,405,304    -     -  1,154,286 1,154,286  11 بعمولة  ابتة -

    -  1,290,835     -  1,290,835     -  382,792  894,960 1,277,752 11 بعمولة عائمة -

 262,654 783,355    -  1,046,009 725,202 320,807  1,046,009  12   مدرجةأدوات حقوق ملكية غير 

    -     -     -  الينطبق    -     -  16,746,049 16,746,049 16 ذمم مدينة تجارية

                               استثمارات قصيرة األجل

    -     -     -  الينطبق    -     -  4,379,820 4,379,820 18 ودائع ألجل  -

    -     -  92,288  92,288     -  92,288   92,288 18 استثمارات أخرى قصيرة األجل -

                               نقدية وأرصدة لدى البنوك

    -     -     -  الينطبق    -     -  9,930,138 9,930,138 19 لدى البنوك نقدية وأرصدة -

    -     -     -  الينطبق    -     -  26,709,176 26,709,176 19  ودائع ألجل -

    -     -     -  الينطبق    -     -  1,447,232  1,447,232   )أ( موجودات مالية أخرى

  62,782,750 61,261,661 795,887 725,202  3,834,436  92,288 3,479,494 262,654 
          
          المطلوبات المالية 

    -  39,288,856    -  39,288,856    -     -  37,896,914 37,896,914 23 قروض

    -     -     -  الينطبق الينطبق الينطبق 6,448,224 6,448,224 23 التزامات عقود إيجار )ج(

    -     -     -  الينطبق    -     -  15,268,178 15,268,178 26 ذمم دائنة تجارية

 705,743     -     -  705,743    -  705,743     - 705,743  25 التابعة الشراكت بعض فيالمتبقية  الحصصالتزامات االستحواذ على 

    -     -     -  الينطبق    -     -  1,532,118 1,532,118  )أ(مطلوبات مالية أخرى 

  61,851,177 61,145,434  705,743  -    39,994,599  -    39,288,856  705,743 

 

المطلوبات المالية األخرى توزيعات أرباح مستحقة ومبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة تتضمن الموجودات المالية األخرى مبالغ عقود إيجار مدينة والقروض المستحقة إلى جهات ذات عالقة وعموالت مدينة، بينما تتضمن  )أ(

 وعموالت مستحقة.

الية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظرًا لتواريخ لذمم المدينة التجارية واالستثمارات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك والذمم الدائنة التجارية والموجودات والمطلوبات المل العادلة القيمةقدرت المجموعة بأن  )ب(

 االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.

.16تم إ بات التزامات عقود اإليجار طبًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  )ج(



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(  -14

. ان الحد األقصى للتعرض 37تمت مناقشة تعرض المجموعة لمختلف المخاطر المتعلقة باألدوات المالية في اإليضاح 

 لمخاطر االئتمان في نهاية السنة المالية يعادل القيمة الدفترية للك فعة من فعات الموجودات المالية أعاله.

 .2019و  2020ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  لم يكن هناك تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة

 تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: 

  ناء على بل المجموعة ب تة ومتغيرة من ق طة بعموالت  اب جل المرتب لة األ نة والقروض طوي مدي لذمم ال يتم تقويم ا

صـــة بدولة معينة والجدارة االئتمانية للعمالء وخصـــائص المخاطر معايير مثل أســـعار العمولة وعوامل المخاطر الخا

سائر المتوقعة على هذه الذمم  صات بعين االعتبار إزاء الخ ص شروع الممول. وبناء على هذا التقويم، تؤخذ المخ للم

 المدينة والقروض.

   لقوائم المالية. يتم تقدير على أســـاس عروض األســـعار بتاريخ إعداد ا المدرجةيتم تحديد القيمة العادلة للســـندات

والقروض البنكية والمطلوبات المالية األخرى، باإلضـــافة إلى المطلوبات المالية  المدرجةالقيمة العادلة لألدوات غير 

غير المتداولة األخرى وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المعدالت للديون بنفس الشروا ومخاطر 

 الستحقاق.االئتمان وتواريخ ا

  ،بالنسبة للقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية، تقوم المجموعة بإجراء بعض االفتراضات بشأن مدخالت طرق التقويم

بما في ذلك القيمة العادلة التي تم الحصول عليها على أساس المعامالت القابلة للمقارنة. إن احتمال وجود تقديرات 

ضمن هذه المدخالت يمكن تقويم ستخدامها في تقدير المجموعة للقيمة العادلة مختلفة  صورة معقولة وا ها ب

في أدوات  المدرجة. يتم الحصول على القيمة العادلة لالستثمارات المدرجةلالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير 

 في األسواق النشطة. المدرجةحقوق الملكية من األسعار 

 مدخالت الرئيسية لتقويم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية:فيما يلي وصف لطرق التقويم المستخدمة وال

 

 الحد المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة  طريقة التقويم

قيمة حقوق الملكية إلى مضاعف األرباح قبل العمولة وضريبة الدخل   طريقة السوق

 واالستهالك واإلطفاء

 متوسط نسبة السعر إلى مضاعف القيمة الدفترية 

 خيار البيع والعقد اآلجل 

 تقييم خيار الشراء 

 التقلبات الضمنية -

 توزيعات األرباح المفترضة -

 المخاطر من خالي فائدة سعر -

 11إلى  8.1

 

2.9 

6.6-7.9  

 

 %35إلى  25%

 %11.2إلى  7.7%

 %1.7إلى  0.8%

ريال سعودي إلى  150 الموجوداتتقدير النقدية وشبة النقدية القابلة للتوزيع وصافي  طريقة صافي الموجودات

 ريال سعودي 262.5

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 المخزون -15

 2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31 

 (39 إيضاح)معدلة، 
    

 12,535,150  10,442,834        مخزون تام الصنع

 5,241,275  5,173,888          قطع غيار

 3,754,395  3,977,226          مواد خام

 1,456,537  1,362,067          الطريقبضاعة في 

 1,138,498  468,910 مخزون قيد التصنيع

        21,424,925  24,125,855 

 (1,560,745)  (2,113,727)         ناقًصا: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

        19,311,198  22,565,110 

 

 والمتقادم اكآلتي:اكنت حركة مخصص المخزون بطيء الحركة 
 

 

 31للسنة المنتهية في 

 2020ديسمبر 

للسنة المنتهية في  

 2019ديسمبر  31
 (39 إيضاح)معدلة، 

    

 1,636,189  1,560,745 يناير 1الرصيد في 

 (75,444)  552,982 للسنة، صافي مخصص( عكس قيد) مخصص

 1,560,745  2,113,727 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 .37مخاطر أسعار السلع التي تتعرض لها المجموعة في اإليضاح تم مناقشة 

 الذمم المدينة التجارية -16

 2020ديسمبر  31  
  2019ديسمبر  31 

 (39 إيضاح)معدلة، 
    

 15,997,539  15,370,019  ذمم مدينة تجارية

 1,072,058  1,746,223  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

  17,116,242  17,069,597 

 (323,548)  (188,529)  ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  16,927,713  16,746,049 

 يوًما. 120 – 30تتراوح ما بين  لمدد وهيإن الذمم المدينة بدون عمولة 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الذمم المدينة التجارية )تتمة(  -16

 ديسمبر: 31االئتمان المتوقعة ذات العالقة كما في فيما يلي تحلياًل ألعمار الذمم المدينة التجارية وخسائر 

 

 اإلجمالي  

غير متأخرة 

السداد ولم 

 يوم 60أقل من  تنخفض قيمتها

60 -90 

 يوًما 

91 -180 

 يوًما 

181 -365 

 أكثر من سنة يوًما 

        2020ديسمبر  31

 %62.34 %43.99 %9.02 %25.02 %0.97 %0.05 %1.10 معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 206,175  78,427  90,159  17,868  513,059  16,210,554 17,116,242 إجمالي القيمة الدفترية

 128,521  34,500  8,130  4,471   4,966   7,941   188,529  خسائر االئتمان المتوقعة

        

 إيضاح ،)معدلة 2019ديسمبر  31

39)        

 %47.21 %9.31 %17.97 %7.75 %1.26 %0.07 %1.89 المتوقعةمعدل خسائر االئتمان 

 568,608  123,089  102,728  65,196  752,212  15,457,764  17,069,597  إجمالي القيمة الدفترية

 268,422  11,456  18,457  5,052  9,504  10,657  323,548  خسائر االئتمان المتوقعة

        

 

 خسائر االئتمان المتوقعة اكآلتي:اكنت حركة مخصص 

 

 

 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31 

 للسنة المنتهية في 

  2019ديسمبر  31 
 (39 إيضاح ،)معدلة

    

 398,616  323,548 يناير 1الرصيد في 

 1,514  5,558 المحمل للسنة

 (76,582)  (140,577) خالل السنة مخصصعكس قيد 

 323,548  188,529 ديسمبر 31الرصيد في 

 المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى -17

 2020ديسمبر  31 
 2019ديسمبر  31 

 (39 إيضاح ،)معدلة
    

مبالغ مستحقة من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 

 1,687,500  1,622,034 (1-22)إيضاح 

 1,046,506  1,127,128 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 834,550  1,355,044 ضرائب وإعانات مدينة

 662,697  54,732 قسط متداول من قروض مستحقة من جهات ذات عالقة

 71,357  26,775 إيرادات تمويل مستحقة

 63,403  72,273 سلف وذمم موظفين

 1,647,328  1,883,611 أخرى

 6,141,597  6,013,341 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 األجل االستثمارات قصيرة -18

 فيما يلي تحلياًل لالستثمارات قصيرة األجل:

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 
    

 4,379,820  5,483,903  ودائع ألجل

 1,086,446  319,380 (11االستثمارات في أدوات الدين )إيضاح 

 92,288  52,645  استثمارات أخرى قصيرة األجل

 5,855,928  5,558,554 

  

للودائع ألجل لدى البنوك فترات استحقاق أصلية أكثر من  ال ة أشهر وأقل من ا ني عشر شهرا وتحمل أسعار عمولة وفًقا ان  

 ألسعار العمولة السائدة في السوق.

  

 تشتمل االستثمارات قصيرة األجل األخرى على شهادات ودائع. 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك -19

 ة واألرصدة لدى البنوك:فيما يلي تحلياًل للنقدي 

 2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 1,064  563 نقد في الصندوق

 9,929,074  12,433,155 أرصدة لدى البنوك

 26,709,176  20,722,498 ودائع ألجل

 33,156,216  36,639,314 

 

 31مليار ريال سعودي ) 8.80قروض ملتزم بها وغير مسحوبة قدرها ، اكن لدى المجموعة تسهيالت 2020ديسمبر  31كما في 

 مليار ريال سعودي(. 8.65: 2019ديسمبر 

 

مليار ريال سعودي(  0.60: 2019ديسمبر  31مليار ريال سعودي ) 0.64، لدى المجموعة أموال قدرها 2020ديسمبر  31في  كما

   .االعتيادي النشاامحتفظ بها في حسابات بنكية مستقلة وال تستخدم كجزء من عمليات 

 

 بعمالت مختلفة: المثبتةيوضح الجدول أدناه تفاصيل المبالغ 

 

 2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 11,887,902  11,823,834 ريال سعودي

 22,133,807  19,340,694 دوالر أمريكي

 2,617,605  1,991,688 أخرى

 33,156,216  36,639,314 

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 النقدية واألرصدة لدى البنوك )تتمة( -19

 اإلفصاحات المتعلقة بالتدفقات النقدية 19-1

 فيما يلي تحلياًل للنقدية وشبه النقدية: 

 2020ديسمبر  31 
 2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح  
    

 36,639,314  33,156,216 نقدية وأرصدة لدى البنوك

إيضاح  -ناقصًا: حسابات مكشوفة لدى البنوك )في قروض قصيرة األجل 

23) (4,317,874)  (1,346,996) 

 28,838,342  35,292,318 

 

للمجموعة، وتمثل أرصدة نقدية ال يمكن  االعتيادي النشاايتم استخدام الحسابات المكشوفة لدى البنوك في عمليات 

 مقاصتها بصورة نظامية.

 

 فيما يلي تحلياًل للتغير في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية:

 

 

 

 31المنتهية في  ، والتي تم إ باتها عند التحول وخالل السنة16تتضمن عقود اإليجار اإلضافية المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

  .2019ديسمبر 

 
 كما في

 نقديةتدفقات  خالل السنة الحركة  2020يناير  1 

عمالت أجنبية  ترجمة 

 وأخرى غير نقدية   

 كما في

 2020ديسمبر  31
      

 40,265,997 3,099,554 (7,330,653) 6,600,182 37,896,914 قروض 

 5,720,038 90,345 (1,681,271) 862,740 6,448,224 عقود إيجار 

 1,115,345    -  (11,210,182) 11,100,000 1,225,527 توزيعات أرباح للمساهمين 

توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير 

 191,308 409,007 (2,590,440) 2,297,523 75,218 المسيطرة

استحواذ على حقوق ملكية غير  

    -     -  1,687,500 (1,687,500)    -  مسيطرة

 45,645,883 19,172,945 (21,125,046) 3,598,906 47,292,688 

 

 كما في 

  2019يناير  1 
 تدفقات نقدية خالل السنة الحركة  (39)معدلة، إيضاح 

 عمالت أجنبية  ترجمة 

 وأخرى غير نقدية   

 كما في

 2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

      

 37,896,914 343,003 (10,835,616) 7,871,102 40,518,425 قروض 

 6,448,224 77,674 (1,943,043) 7,613,525 700,068 عقود إيجار )أ(

 1,225,527 - (13,190,127) 13,200,000 1,215,654 توزيعات أرباح للمساهمين

توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير 

 75,218 - (6,068,372) 5,012,594 1,130,996 المسيطرة

استحواذ على حقوق ملكية غير 

 - - 1,125,000 (1,125,000) - مسيطرة

 43,565,143 32,572,221 (30,912,158) 420,677 45,645,883 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 رأس المال -20

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31  

  أسهم مصرح بها:
 

 

 3,000,000  3,000,000  ريال سعودي 10أسهم عادية، قيمة لك سهم 

    

ريال  10أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالاكمل، قيمة لك سهم 

 3,000,000  3,000,000  سعودي

    

 30,000,000  30,000,000 أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالاكمل )بآالف الرياالت السعودية(

 االحتياطيات -21

 االحتياطي النظامي

٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 10طبقًا ألحاكم نظام الشراكت السعودي، يجب على سابك أن تحول 

٪ من رأس المال. وحيث أن االحتياطي قد وصل الحد األدنى المطلوب، قررت سابك التوقف عن إجراء 30مجموع هذا االحتياطي 

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. مثل هذا التحويل. إن

 االحتياطي العام

ساهمين تكوين احتياطي عام وذلك بالتحويل من األرباح المبقاة.  سابك، يحق للجمعية العامة للم سي ل سا طبقًا للنظام األ

 يمكن زيادة أو تخفيض هذا االحتياطي العام بقرار من المساهمين. إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع.

 طيات األخرىاالحتيا

 يوضح الجدول أدناه تحلياًل لـ "االحتياطيات األخرى" والحراكت التي طرأت عليها خالل السنة:
 

 2020ديسمبر  31

أدوات حقوق 

 ملكية

ترجمة عمالت  

 أجنبية

ماكسب  

)خسائر( 

 اكتوارية

تحوا  

التدفقات 

 اإلجمالي  النقدية
      

 (3,265,084) (17,392) (492,304) (3,041,464) 286,076 في بداية السنة

صافي التغير في ترجمة العمالت المتعلقة 

 1,625,205 - - 1,625,205 - بالعمليات األجنبية

 (2,476,968) - (2,476,968) - - أ ر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 

أ ر إعادة قياس االستثمارات في أدوات حقوق 

 (175,796) - - - (175,796) الملكية

الحصة في بنود الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 

 958,624 (24,658) (174,727) 1,158,009 - للشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة

 (68,935) (24,658) (2,651,695) 2,783,214 (175,796) الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

 (3,334,019) (42,050) (3,143,999) (258,250) 110,280 في نهاية السنة

 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 االحتياطيات )تتمة(  - 21

 االحتياطيات األخرى )تتمة( 

 (39 إيضاح ،معدلة) 2019ديسمبر  31 

أدوات حقوق 

 ملكية

ترجمة عمالت  

 أجنبية

ماكسب  

)خسائر( 

 اكتوارية

تحوا  

التدفقات 

 اإلجمالي  النقدية
      

 (1,359,184) (35,526) 953,122 (2,699,916) 423,136 في بداية السنة

صافي التغير في ترجمة العمالت المتعلقة 

 (328,231) - - (328,231) - بالعمليات األجنبية

 (1,316,523) - (1,316,523) - -  )أ( أ ر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

أ ر إعادة قياس االستثمارات في أدوات حقوق 

 (137,060) - - - (137,060) الملكية

الحصة في بنود الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 

 (124,086) 18,134 (128,903) (13,317) - للشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة

 (1,905,900) 18,134 (1,445,426) (341,548) (137,060) الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

 (3,265,084) (17,392) (492,304) (3,041,464) 286,076 في نهاية السنة

 
(1-22المبلغ بعد خصم الضريبة ويشمل المبالغ المثبتة من خالل االستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة )إيضاح ا بات هذا  تم )أ(



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة  -22

 قائمة المركز المالي الملخصة 

 الغ للك شركة تابعة قبل الحذوفات المتداخلة.فيما يلي المعلومات المالية الملخصة للك شركة تابعة لها حقوق ملكية غير مسيطرة تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة. تم اإلفصاح عن المب

 

 ة غير المسيطرة وغيرها.تشتمل حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة على تسويات مثل حذف أرباح متداخلة بين شراكت المجموعة، وتحمل ضرائب دخل في حقوق الملكي)أ( 

  

 2020ديسمبر  31كما في   

 
شركة ينبع الوطنية  

 للبتروكيماويات

 )ينساب(

الشركة السعودية 

 للميثانول

 )الرازي(

الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية

 )ابن رشد(

شركة سابك للمغذيات 

 الزراعية

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات

 )كيان السعودية(

الشركة الوطنية للغازات 

 الطبيعية

 )غاز(

شركة الجبيل المتحدة 

 للبتروكيماويات

 )المتحدة(

      (1-22 )إيضاح   

         

 1,728,137 929,963 5,432,093 2,713,559 1,199,514 1,143,140 5,938,074  موجودات متداولة

 618,925 192,446 3,311,711 639,107 1,162,294 518,059 1,339,390  مطلوبات متداولة

 1,109,212 737,517 2,120,382 2,074,452 37,220 625,081 4,598,684  صافي الموجودات المتداولة

         

 7,314,232 5,438,675 27,914,866 7,281,218 1,275,752 2,892,144 11,401,684  موجودات غير متداولة

 1,845,318 1,172,217 16,026,382 1,195,061 3,361,787 916,690 1,014,911  مطلوبات غير متداولة

غير  )المطلوبات( صافي الموجودات
  المتداولة

 
10,386,773 1,975,454 (2,086,035) 6,086,157 11,888,484 4,266,458 5,468,914 

 6,578,126 5,003,975 14,008,866 8,160,609 (2,048,815) 2,600,535 14,985,457  (مطلوباتال) صافي الموجودات

         

حقوق الملكية غير المسيطرة 

 المتراكمة )أ(
 

7,142,174 674,652 (1,131,360) 4,355,026 8,648,471 1,473,640 1,629,541 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 )تتمة(حقوق الملكية غير المسيطرة  -22

 )تتمة( قائمة المركز المالي الملخصة 

 

 أرباح متداخلة بين شراكت المجموعة، وتحمل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها.تشتمل حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة على تسويات مثل حذف )أ( 

 

  

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31كما في   

 
شركة ينبع الوطنية  

 للبتروكيماويات

 )ينساب(

الشركة السعودية 

 للميثانول

 )الرازي(

الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية

 )ابن رشد(

شركة سابك للمغذيات 

 الزراعية

 شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات

 )كيان السعودية(

الشركة الوطنية للغازات 

 الطبيعية

 )غاز(

شركة الجبيل المتحدة 

 للبتروكيماويات

 )المتحدة(

      (1-22ح إيضا)   

         

 1,819,013 847,108 5,381,729 2,167,998 1,996,387  1,594,284 5,842,703  موجودات متداولة

 849,386 303,965 2,886,750 681,385 1,267,610  402,394 1,152,758  مطلوبات متداولة

 969,627 543,143 2,494,979 1,486,613 728,777  1,191,890 4,689,945  صافي الموجودات المتداولة

         

 7,139,545 5,230,104 29,946,066 7,494,544 1,365,461  2,886,709 12,227,704  موجودات غير متداولة

 1,242,960 608,147 17,488,180 984,866 3,715,887  851,411 774,837  مطلوبات غير متداولة

غير  )المطلوبات( صافي الموجودات
 المتداولة 

 
11,452,867 2,035,298  (2,350,426) 6,509,678 12,457,886 4,621,957 5,896,585 

 6,866,212 5,165,100 14,952,865 7,996,291 (1,621,649)  3,227,188 16,142,812  (مطلوباتالصافي الموجودات )

         

حقوق الملكية غير المسيطرة المتراكمة 

 )أ(
 

7,757,262 690,918 (855,295) 4,310,342 9,315,791 1,525,109 1,716,553 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( -22

 قائمة الدخل الشامل الملخصة

 

 2020ديسمبر  31كما في  

 

شركة ينبع الوطنية 

 للبتروكيماويات

 )ينساب(

الشركة السعودية 

 للميثانول

 )الرازي(

الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية

 )ابن رشد(

شركة سابك للمغذيات 

 الزراعية

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات 

 )كيان السعودية(

الشركة الوطنية للغازات 

 الطبيعية

 )غاز(

شركة الجبيل المتحدة 

 للبتروكيماويات

 )المتحدة(

      (1-22)إيضاح   

        

 3,049,146 1,717,501 8,007,325 3,327,542 3,080,834 2,687,700 5,034,940 اإليرادات

 616,012 573,175 (784,727) 1,294,401 (398,166) 896,527 677,574 صافي دخل )خسارة( السنة

 (104,098) (34,300) (159,272) (88,389) (29,000) (86,779) (147,429) األخرى ةالشامل الخسارةبنود 

 511,914 538,875 (943,999) 1,206,012 (427,166) 809,748 530,145 )الخسارة( الشاملإجمالي الدخل 
        

صافي الدخل )الخسارة( العائد إلى 

 154,002 170,357 (510,073) 694,287 (261,004) 233,303 325,602 حقوق الملكية غير المسيطرة )أ(  
        

توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير 

 200,000 208,404 - 577,638 - 416,986 810,911 المسيطرة

        

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31كما في  

 3,835,193 1,633,732 9,536,400 3,287,582 4,308,183 3,430,439 6,064,834 اإليرادات
 1,026,302 515,062 (636,777) 1,473,919 (3,016,711) 1,539,551 1,089,772 صافي دخل )خسارة( السنة

 (62,398) (42,990) (108,718) (133,677) (38,596) (48,686) (93,280) األخرى ةالشامل الخسارةبنود 

 963,904 472,072 (745,495) 1,340,242 (3,055,307) 1,490,865 996,492 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل

        
صافي الدخل )الخسارة( العائد إلى 

 256,575 152,524 (413,905) 747,856 (1,548,396) 625,497 523,679 حقوق الملكية غير المسيطرة )أ(  
        

توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير 

 - - - 712,625 - 301,759 1,013,555 المسيطرة

 

  وغيرها.حقوق الملكية غير المسيطرة، على تسويات مثل حذف أرباح متداخلة بين شراكت المجموعة، وتحمل ضرائب دخل في حقوق الملكية غير المسيطرة يشتمل صافي الدخل )الخسارة( العائد إلى  )أ( 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( -22

 قائمة التدفقات النقدية الملخصة

 

 2020ديسمبر  31كما في  

 

شركة ينبع الوطنية 

 للبتروكيماويات

 )ينساب(

الشركة السعودية 

 للميثانول

 )الرازي(

الشركة العربية لأللياف 

 الصناعية

 )ابن رشد(

شركة سابك للمغذيات 

 الزراعية

شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات

 )كيان السعودية(

الشركة الوطنية للغازات 

 الطبيعية

 )غاز(

شركة الجبيل المتحدة 

 للبتروكيماويات

 )المتحدة(

        

)المستخدمة في(  من التدفقات النقدية

 1,027,323 830,094 1,738,629 2,094,013 (103,911) 1,846,720 1,865,264 األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية المستخدمة في 

 (719,557) (602,843) (542,169) (1,297,079) (107,922) (409,926) (271,187) األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية المستخدمة في 

 (351,644) (184,616) (1,544,457) (1,085,216) (173,518) (1,396,232) (1,710,589) األنشطة التمويلية

صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه 

 (43,878) 42,635 (347,997) (288,282) (385,351) 40,562 (116,512) النقدية

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31كما في  

        

 2,005,893 951,022  2,198,395 1,785,111 471,087  1,536,142 2,552,329 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)المستخدمة في(  من التدفقات النقدية

 (1,597,584) (840,221)  1,317,477 (409,524)  (185,148) (501,922) (317,451) األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية المستخدمة في 

 (2,266,448) (541,711) (4,979,746) (1,314,538) (182,813) (2,937,401) (2,124,808) األنشطة التمويلية

صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه 

 (1,858,139) (430,910) (1,463,874)  61,049  103,126 (1,903,181)  110,070 النقدية

 

 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )تتمة( -22

 زيادة الملكية في شركة تابعة  22-1

الشركة  وهيبي.في. )"ألبيمارل"(، مساهم أجنبي في شركة تابعة،  نيذالندز، قامت سابك وشركة ألبيمارل 2020خالل عام 

السعودية للكيماويات العضوية المعدنية )"سوكك"(، بإبرام اتفاقية، بموجبها تقوم سابك من خالل شركتها التابعة 

المملوكة لها بالاكمل، وهي الشركة العربية للبتروكيماويات )"بتروكيميا"( باالستحواذ على جميع أسهم ألبيمارل في سوكك. 

مليون ريال سعودي من  107.5ام المستثمر األجنبي بالتنازل عن قرض مستحق القبض بقيمة باإلضافة إلى عملية االستحواذ، ق

مقابل. وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة  عوضشركة سوكك إلى بتروكيميا دون أي 

ادة في العوض عن القيمة الدفترية تابعة دون تغيير في السيطرة، عليه تم تسجيلها كمعاملة حقوق ملكية، وإ بات الزي

 لحقوق الملكية غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة األم. اختارت المجموعة إ بات هذا األ ر ضمن األرباح المبقاة.

، أبرمت شركة سابك اتفاقية مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، وهي شريك في الشركة 2019خالل عام 

في شركة الرازي  %25السعودية للميثانول )"الرازي"(، والتي بموجبها وافقت سابك على االستحواذ على حصة إضافية قدرها 

سنة.  20، وتجديد اتفاقية المشروع المشترك لمدة %75من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لتزيد حصتها إلى 

 الصفقة.    هذه ى اكفة الموافقات النظامية إلتمام، تم الحصول عل2019وفي نهاية يونيو 

وافقت سابك والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول على أن تستلم سابك من الشركة اليابانية السعودية المتحدة 

مليار ريال  1.13مليار ريال سعودي على  الث أقساا. تم استالم القسط األول البالغ  4.50للميثانول صافي عوض مالي قدره 

 2019يونيو  25 أمريكي( بتاريخمليار دوالر  0.45مليار ريال سعودي ) 1.69والقسط الثاني البالغ  مليار دوالر أمريكي( 0.30سعودي )

مليار دوالر أمريكي( مقابل  0.15مليار ريال سعودي ) 0.56وذلك بعد تسوية العوض البالغ  ، على التوالي2020مارس  31وتاريخ 

 0.45)مليار ريال سعودي  1.69بمبلغ  يالمتبق القسطفي الرازي. يستحق سداد  %25تحواذ على الحصة اإلضافية البالغة االس

 .كجزء من المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى هإدراجتم  والذي. 2021مارس  31في مليار دوالر أمريكي( 

 .13إيضاح  انظرسنويًا.  %4بمعدل  المتبقي القسط خصموتم 

وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون تغيير في السيطرة، عليه تم تسجيلها 

كمعاملة حقوق ملكية، وإ بات الزيادة في العوض عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية 

ة األم. اختارت المجموعة إ بات هذا األ ر في األرباح المبقاة. وكذلك تم تسوية مكونات متراكمة في حساب العائدة للشرك

مليون ريال سعودي  15حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة والمدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر بمبلغ 

 وإعادة إدراجها ضمن حقوق الملكية للشركة األم.

طار الصفقة، تحصل سابك على االلتزام باالستحواذ على حصص شركة الرازي المتبقية من الشركة اليابانية السعودية في إ

ـ "التزامات باالستحواذ على الحصص المتبقية  ،المتحدة للميثانول في نهاية العام العشرين وعليه تم احتساب هذه االلتزامات ك

 (25لبعض الشراكت التابعة". )إيضاح 

 يمكن تلخيص األ ر المحاسبي للصفقة على النحو التالي:

 5,062,500 العوض المستحق من الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 

 (562,500) من الحصص في شركة الرازي %25ناقصًا: االستحواذ على 

 4,500,000 صافي العوض  

 (112,500) خصم القسط الثالث

 4,387,500 سنوياً  %4الخصم بمعدل قدره صافي العوض بعد 

 847,811 زائدًا: القيمة الدفترية للحصص اإلضافية في شركة الرازي

 (15,154) ناقصًا: المحول إلى الدخل الشامل اآلخر  

 5,220,157 الزيادة المثبتة في األرباح المبقاة  
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 القروض -23

 فيما يلي تحلياًل إلجمالي القروض:

  2020ديسمبر  31  العمولةمعدل  
 2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

      

      متداولة

 1,346,996  4,317,874  اليبور بسعر متغير بالدوالر األمريكي قروض بنكية قصيرة األجل

      

قسط متداول من قروض 

 طويلة األجل
 سايبور واليبور بالدوالر األمريكي

 2,589,306  2,532,120 

 3,143,059  -  %2.75  سندات باليورو

   2,589,306  5,675,179 

      

  1,194,633  1,082,385  )متوسط( %4.04 التزامات عقود إيجار

   7,989,565  8,216,808 

      

      غير متداولة

 23,436,831  22,182,834  سايبور واليبور بالدوالر األمريكي قروض طويلة األجل

 7,437,908  11,175,983  %4.5إلى  %2.15 بالدوالر األمريكي سندات

   33,358,817  30,874,739 

      

معدل االقتراض -)متوسط %5.0-%3.0 التزامات عقود إيجار

 5,253,591            4,637,653  اإلضافي(

   37,996,470  36,128,330 

   45,986,035  44,345,138 

 قروض طويلة األجل

حصلت المجموعة على قروض تجارية من مؤسسات مالية مختلفة لتمويل مشاريع النمو وعمليات االستحواذ، والتي تستحق 

ستثمارات العامة  صندوق اال سدد قروض  سعار عموالت متفاوتة. ت ساا وفًقا التفاقيات القروض المعنية بأ سداد على أق ال

 سنوية، وتحمل أعباء تمويل بمعدالت مختلفة.وصندوق التنمية الصناعية السعودي على أقساا نصف 
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 القروض )تتمة( - 23

 السندات

 :2020ديسمبر  31اكنت السندات التالية قائمة كما في 

  بي في، شركة تابعة مملوكة بالاكمل بشلك غير مباشر لسابك، سندات لمدة  2، أصدرت سابك اكبيتال 2018أكتوبر  في

مليار ريال سعودي.  7.5مليار دوالر أمريكي للك منهما، وبمبلغ إجمالي يعادل  1سنوات، بمبلغ قدره  10سنوات و 5

 10سنوات و 5٪ على تلك التي تستحق خالل 4.5 و %4.0إن هذه السندات غير مضمونة، وتحمل معدل عمولة قدره 

ون األوراق المالية أ، ومتطلبات الطرح طبقًا لقان/144سنوات، على التوالي. تم إصدار هذه السندات بموجب القانون 

المعدل. إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية )يورونكست دبلن(، وتم  1933األمريكي لعام 

 استخدام المتحصالت إلعادة تمويل قروض استحق سدادها.

 ندات لمدة بي في، شركة تابعة مملوكة بالاكمل بشلك غير مباشر لسابك، س 1، أصدرت سابك اكبيتال 2020سبتمبر  في

مليار ريال سعودي.  3.75مليون دوالر أمريكي للك منهما، وبمبلغ إجمالي يعادل  500سنة، بمبلغ قدره  30سنوات و 10

سنوات  10خالل  استحقاقها يكون والتي٪ 3.00% و 2.15إن هذه السندات غير مضمونة، وتحمل معدل عمولة قدره 

قانون األوراق المالية األمريكي لعام ل طبقامتطلبات الطرح  بموجب سنة، على التوالي. تم إصدار هذه السندات 30و

 30المعدل. إن هذه السندات مدرجة في سوق األسهم األيرلندية )يورونكست دبلن(، كما أن السندات لمدة  1933

القروض سنة مدرجة أيًضا في بورصة تايبيه في تايوان. وقد تم استخدام المتحصالت ألغراض عامة وإلعادة تمويل 

 .المستحقة

 فيما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل:

 2020ديسمبر  31 
 

 
 2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 
     

 8,216,808   7,989,565 خالل سنة واحدة

 3,915,349   8,150,328 سنتان -سنة 

 19,231,771   13,485,452 سنوات 5 –سنتان  

 12,981,210   16,360,690 أكثر من ذلك 

 44,345,138   45,986,035 اإلجمالي

 

، تم إعادة تمويل القروض ألجل في بعض الشراكت التابعة للمجموعة، وتم إظهار ذلك في جدول استحقاق 2020خالل عام 

 القرض المذكور أعاله.

 (.37تم تبيان استحقاق التزامات اإليجار والدين في مخاطر السيولة )إيضاح 
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 الموظفينمنافع  -24

 فيما يلي تحلياًل لمخصص منافع الموظفين: 

  2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

    التزامات المنافع المحددة

 11,018,178  13,948,233 ماكفأة نهاية الخدمة

 2,500,834  2,897,785 برامج منافع التقاعد المحددة

 1,195,294  1,579,593 منافع طبية ما بعد انتهاء الخدمة

 18,425,611  14,714,306 
    

    منافع الموظفين طويلة األجل األخرى ومنافع انتهاء الخدمة

 134,352  165,938 ماكفأة الخدمة طويلة األجل

 32,150  30,989 برنامج التقاعد المبكر

 929,597  1,033,447 ادخار برامج

 1,230,374  1,096,099 

 19,655,985  15,810,405 

تقوم اإلدارة بمتابعة مخاطر اكفة برامج التقاعد بالمجموعة والعمل مع جهات بالواكلة وجهات استعمانية محلية بشأن 

الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلقة ببرامج التقاعد، وخاصة فيما يتعلق بتمويلها وهيلك محفظة موجودات البرامج الحالية. 

وموجودات برامج الموجودات المستخدمة لتمويل االلتزامات لمخاطر ديموغرافية وقانونية واقتصادية. تعزى تخضع التزامات 

المخاطر االقتصادية أساسًا للتطورات غير المتوقعة في السلع وأسواق المال. تم إقفال بعض برامج المنافع المحددة المتعلقة 

 خاطر المتعلق بمستويات المنافع المستقبلية.بالخدمة المستقبلية. وقد أدى ذلك إلى تخفيض الم

 التزامات المنافع المحددة

تقوم المجموعة بمنح ماكفأة نهاية الخدمة أو منافع التقاعد لموظفيها مع األخذ في االعتبار قوانين العمل المحلية وسوق 

العربية السعودية، تقوم المجموعة بالحد من العمل والقوانين الضريبية في البلدان التي تتواجد فيها الشراكت. خارج المملكة 

مخاطر تغير ظروف السوق المالية والتطورات الديموغرافية، حيث يمنح الموظفون الجدد برامج اشترااكت محددة، تم إغالق 

 .2020ديسمبر  31برامج المنافع المحددة األمريكية والكندية لحساب مستحقات المنافع المستقبلية اعتبارًا من 

 فأة نهاية الخدمةماك 

إن هذه الماكفأة إلزامية لاكفة الموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية طبقًا لقانون العمل السعودي وسياسات 

التوظيف الخاصة بالمجموعة. تحسب ماكفأة نهاية الخدمة على أساس رواتب الموظفين وفترات خدماتهم المتراكمة 

مة أو االستقالة أو التقاعد. يتم احتساب التزام المنافع المحددة بشأن ماكفأة نهاية الخدمة وتستحق الدفع عند انتهاء الخد

وذلك بتقدير قيمة المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفين عن خدمتهم، ومن  م يتم تطبيق معدل خصم مالئم لتحديد 

 لة.القيمة الحالية لصافي التزام المجموعة. إن هذه الماكفأة غير ممو

يتم إ بات عمليات إعادة القياس، فورًا في قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم قيد النقص أو الزيادة المقابلة لها على األرباح 

المبقاة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة 

  الفترات الالحقة. الدخل الموحدة في
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 منافع الموظفين )تتمة( -24

 التزامات المنافع المحددة )تتمة(

 برامج منافع التقاعد المحددة

لدى المجموعة عدد من برامج المنافع التقاعدية المحددة خارج المملكة العربية السعودية. إن أكثر البرامج أهمية تقع في 

المتحدة. إن برامج التقاعد هذه ممولة. تشمل برامج التقاعد األخرى، برامج ممولة الواليات المتحدة األمريكية وفي المملكة 

تستند المنافع التي تقدمها برامج التقاعد هذه أساًسا . في الغالب في ألمانيا والنمسا واليابان وتايوان وكندا وفرنسا وبلجياك

 إلى سنوات الخدمة وتعويضات الموظفين.

ألنظمة واللوائح المحلية في البلدان التي أنشعت فيها. تخضع التزامات التقاعد ألنظمة حكومية، يتماشى تمويل البرامج مع ا

وحدود دنيا من متطلبات التمويل. إضافة إلى ذلك، توجد قيود على شلك شروا كمية ونوعية بخصوص االستثمار في مختلف 

ومتطلبات التمويل اإلضافية واالفتراض المتعلق بأن  فعات الموجودات. وقد ينتج عن ذلك تقلب في اشترااكت أصحاب العمل،

 االلتزامات تجاه صناديق التقاعد تتماشى مع هذه المتطلبات النظامية.

 فيما يلي وصفًا موجزًا لبرامج منافع التقاعد المحددة الرئيسية الخاصة بالمجموعة:

 الواليات المتحدة األمريكية

المجموعة عدًدا من برامج منافع التقاعد المحددة القديمة المؤهلة. تخضع هذه في الواليات المتحدة األمريكية، لدى 

. تتمثل سياسة تمويل البرامج األمريكية في القيام المعدل 1974البرامج ألحاكم قانون ضمان دخل تقاعد الموظفين لعام 

لمطلوب طبقًا لما نصت عليه قوانين منافع باشترااكت منتظمة لك سنة وبالمبالغ الضرورية التي تفي أو تتجاوز الحد األدنى ا

 .مؤهلالموظفين والقوانين الضريبية في الواليات المتحدة األمريكية. يوجد لدى المجموعة أيًضا برنامج تقاعد إضافي غير 

يلة ذات ، تم تجميد اكفة المســتحقات في البرامج األمريكية. ويشــارك الموظفون مســتقباًل في ترتيبات بد2020يناير  1كما في 

 .2019اشترااكت محددة. تم إ بات األ ر الناتج عن تجميد مستحقات المنافع في القوائم المالية لسنة 

سداد المنافع  ضمن  ستفيدة وت صالح الجهات الم تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالواكلة والتي تمثل م

 مستقباًل.

 المملكة المتحدة

ــافية في لدى المجموعة برامج معا ــول على زيادات إض ــات تقاعد ختامية في المملكة المتحدة تم إقفالها من أجل الحص ش

المنافع لسنوات الخدمة في المستقبل. إن جزء كبير من األيدي العاملة في المملكة المتحدة ال يزال يتلقى زيادات في المنافع 

ستحقات ال ستنادًا إلى زيادات الرواتب واألجور. وبعد إقفال م شتراك في ا سانحة لال صة  خدمة، اكنت لدى اكفة الموظفين فر

 برامج المساهمات المحددة.

طبقًا لالتفاقية المبرمة مع هذه  –تدار برامج منافع التقاعد المحددة من قبل جهات بالواكلة، وتمثل فيها مجالس األمناء 

مصالح المستفيدين للتأكد بأنه يمكن سداد المنافع في المستقبل. يحدد التمويل المطلوب وفق  –الجهات وطبقًا للقانون 

عمليات تقويم فنية طبقًا لألنظمة المحلية لك  ال ة ســنوات. تعدل معاشــات التقاعد ســنويًا تعويضــًا عن الزيادة في تاكليف 

 عيشة.الم
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 منافع الموظفين )تتمة( -24

 منافع الموظفين طويلة األجل األخرى

 ماكفأة الخدمة طويلة األجل

تقدم المجموعة لموظفيها ماكفأة الخدمة طويلة األجل على أســـاس ســـنوات الخدمة، ويتم قياســـها على نحو مما ل 

 في قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية. اللتزامات المنافع المحددة. ومع ذلك، يتم إ بات مبالغ إعادة القياس

 برنامج التقاعد المبكر

يتم احتساب تاكليف برامج التقاعد المبكر للموظفين وفقًا لسياسات منافع الموظفين الخاصة بالمجموعة. وإذا ما تم االتفاق 

م توزيعها على فترة التعويض التي على التعويض على شلك أقساا، يتم خصم االلتزام في األصل إلى القيمة الحالية ومن  م يت

 يمكن أن تصل إلى سن التقاعد العادي للموظف.

 برامج االدخار

 تتعلق برامج االدخار بشلك أساسي بالموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

 يوضح الجدول أدناه حركة صافي التقاعد:

 
 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 

    

 12,234,707  14,714,306 في بداية السنة

 967,387  988,600 تلكفة خدمة حالية

 (11,979)  - تلكفة خدمة سابقة

 482,919  428,201 أعباء تمويل، بعد خصم إيرادات التمويل

    تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 2,237,180   1,976,502 افتراضات مالية -

 (41,449)   1,370,129 تغيرات ديموغرافية -

 (249,350)   (63,754) تسويات على أساس الخبرة -

 (408,521)   (331,932) العائد الفعلي على موجودات البرامج -

 2,950,945  1,537,860 

 (393,672)  (368,547) خالل السنة ةمدفوع منافع

 (223,260)  (457,035) مساهمات في برامج التقاعد

 75,008  169,141 عمالت أجنبية وأخرى تحويلتسويات 

 18,425,611  14,668,970 

 45,336  - صافي موجودات التقاعد )*( إلىإعادة تصنيف 

 14,714,306  18,425,611 في نهاية السنة

 

 * تم عرض صافي موجودات التقاعد تحت بند موجودات غير متداولة.
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 يوضح الجدول أدناه مكونات منافع الموظفين في المملكة العربية السعودية:

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  ماكفأة نهاية الخدمة 

منافع طبية لما بعد 

 اإلجمالي  انتهاء الخدمة
      

 11,873,701  861,318  11,012,383 في بداية السنة

 965,187  51,846  913,341 خدمة حاليةتلكفة 

 359,078  23,605  335,473 أعباء تمويل

      تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 1,097,995  (116,428)  1,214,423 افتراضات مالية: -

 1,356,126  529,420  826,706 افتراضات ديموغرافية -

 (51,342)  (16,559)  (34,783) تسويات على أساس الخبرة -

 2,006,346  396,433  2,402,779 

 (368,547)  (51,720)  (316,827) منافع مدفوعة خالل السنة

 29,286  38,037  (8,751) أخرى

 15,261,484  1,319,519  13,941,965 في نهاية السنة

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  ماكفأة نهاية الخدمة 

منافع طبية لما بعد 

 اإلجمالي  انتهاء الخدمة
      

 9,710,604  709,356  9,001,248 في بداية السنة

 788,527  38,840  749,687 تلكفة خدمة حالية

 408,896  29,311  379,585 أعباء تمويل

      تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 1,340,716  127,608  1,213,108 افتراضات مالية: -

 (115,403)  (29,866)  (85,537) تسويات على أساس الخبرة -

 1,127,571  97,742  1,225,313 

 (361,589)  (71,997)  (289,592) منافع مدفوعة خالل السنة

 101,950  58,066  43,884 أخرى

 11,873,701  861,318  11,012,383 في نهاية السنة

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 منافع الموظفين )تتمة( -24

 :2020ديسمبر  31الجدول أدناه مكونات التزامات المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في  يوضح

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الواليات المتحدة 

 اإلجمالي بلدان أخرى المملكة المتحدة األمريكية
     

 6,760,391 725,202 2,623,630 3,411,559 في بداية السنة

 23,413 18,565 - 4,848 تاكليف خدمة حالية

 - - - - تاكليف خدمة سابقة

 174,143 17,698 53,055 103,390 أعباء تمويل

 (362,342) (58,895) (109,484) (193,963) منافع مدفوعة خالل السنة

     تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 885,004 67,443 366,923 450,638 افتراضات مالية: -

 14,003 (2,464) 28,003 (11,536) تغيرات ديموغرافية -

 (12,412) 26,308 - (38,720) تسويات على أساس الخبرة -

 400,382 394,926 91,287 886,595 

 218,490 95,907 122,583 - ترجمة عمالت أجنبية وأخرى

 7,700,690 889,764 3,084,710 3,726,216 في نهاية السنة

 

 تم أدناه تبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان:

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الواليات المتحدة 

 اإلجمالي بلدان أخرى المملكة المتحدة األمريكية
     

 3,919,785 21,676 2,161,918 1,736,191 موجودات البرامج في بداية السنة

 105,020 8,264 43,962 52,794 عمولة دخل

 457,035 19,556 59,296 378,183 مساهمات أصحاب العمل

العائد على موجودات البرامج )ما عدا دخل 

 331,933 18,342 120,153 193,438 العمولة(

 (362,342) (58,895) (109,484) (193,963) منافع مدفوعة خالل السنة

 (13,978) (500) - (13,478) مصاريف إدارية

 99,108 8,218 90,890 - ترجمة عمالت أجنبية وأخرى

 4,536,561 16,661 2,366,735 2,153,165 موجودات البرامج في نهاية السنة

 3,164,129 873,103 717,975 1,573,051 التزامات المنافع المحددة، صافي

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 منافع الموظفين )تتمة( -24

 :2019ديسمبر  31التزامات المنافع المحددة خارج المملكة العربية السعودية كما في يوضح الجدول أدناه مكونات 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الواليات المتحدة 

 اإلجمالي بلدان أخرى المملكة المتحدة األمريكية
     

 6,165,136 881,940 2,516,104 2,767,092 في بداية السنة

 178,860 20,395 - 158,465 تاكليف خدمة حالية

 (11,979) - 952 (12,931) تاكليف خدمة سابقة

 204,913 21,388 71,761 111,764 أعباء تمويل

 (294,585) (30,408) (80,398) (183,779) منافع مدفوعة خالل السنة

     تغيرات اكتوارية نتجت عن:

 865,510 101,349 237,644 526,517 افتراضات مالية: -

 (41,449) 712 (38,081) (4,080) تغيرات ديموغرافية -

 (133,946) (13,822) (168,635) 48,511 تسويات على أساس الخبرة -

 570,948 30,928 88,239 690,115 

 57,661 (26,622) 84,283 - ترجمة عمالت أجنبية وأخرى

 3,411,559 2,623,630 954,932 6,990,121 

 (229,730) (229,730) - - إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد

 6,760,391 725,202 2,623,630 3,411,559 في نهاية السنة

 

 تم أدناه تبيان التطورات في موجودات البرامج الرئيسية في مختلف البلدان:

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الواليات المتحدة 

 اإلجمالي بلدان أخرى المملكة المتحدة األمريكية
     

 3,641,033 250,295 1,911,873 1,478,865 موجودات البرامج في بداية السنة

 122,648 8,993 54,117 59,538 عمولة دخل

 223,260 22,488 38,296 162,476 مساهمات أصحاب العمل

العائد على موجودات البرامج )ما عدا دخل 

 408,521 35,382 171,649 201,490 العمولة(

 (262,502) (29,333) (80,398) (152,771) منافع مدفوعة خالل السنة

 (13,822) (415) - (13,407) مصاريف إدارية

 75,714 9,333 66,381 - ترجمة عمالت أجنبية وأخرى

 4,194,852 296,743 2,161,918 1,736,191 موجودات البرامج في نهاية السنة

 (275,067) (275,067) - - إعادة تصنيف كصافي موجودات التقاعد

 3,919,785 21,676 2,161,918 1,736,191 موجودات البرامج في نهاية السنة

 2,840,606 703,526 461,712 1,675,368 التزامات المنافع المحددة، صافي

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 منافع الموظفين )تتمة( -24

 

 31للسنة المنتهية في 

  2020ديسمبر 

 للسنة المنتهية في 

  2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

    صافي مصاريف المنافع  

 955,408  988,600 تلكفة خدمة حالية وتلكفة خدمة سابقة

 491,161  428,201 أعباء تمويل على التزامات المنافع

 1,446,569  1,416,801 صافي مصاريف المنافع

 
 تقاعد الموظفين: موجودات برامج

 

 يمثل الجدول أدناه فعات موجودات برامج التقاعد الرئيسية خارج المملكة العربية السعودية:

 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الواليات المتحدة 

 بلدان أخرى  المملكة المتحدة  األمريكية

      مدرجةوغير  مدرجة 

 -  %31.49  %46.66 أسهم 

 %91.43  %6.45  %36.90 سندات ديون

 %91.43  %6.45  - سندات حكومية-

 -  -  %36.90 سندات أخرى-

 %7.95  %43.82  - صناديق استثمارية وشراكت تأمين

 %0.62  %13.77  %14.26 استثمارات أخرى

 -  %4.47  %2.18 النقدية وشبه النقدية

 %100  %100  %100 اإلجمالي

 
 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

الواليات المتحدة 

 بلدان أخرى  المملكة المتحدة  األمريكية

      مدرجةوغير  مدرجة 

 -  %32.88  %39.59 أسهم 

 %92.29  %1.19  %29.71 سندات ديون

 %92.29  -  - سندات حكومية-

 -  %1.19  %29.71 سندات أخرى-

 %6.64  %46.76  - صناديق استثمارية وشراكت تأمين

 %1.07  %15.53  %28.30 استثمارات أخرى

 -  %3.64  %2.40 النقدية وشبه النقدية

 %100.00  %100.00  %100.00 اإلجمالي

 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 منافع الموظفين )تتمة( -24

 في احتساب التزامات المنافع:فيما يلي بيان االفتراضات االقتصادية واالكتوارية الرئيسية المستخدمة 

 
 2020ديسمبر  31 

 

المملكة العربية 

  السعودية

الواليات المتحدة 

 المملكة المتحدة  األمريكية
      

 %2.10  %3.11  %2.40 معدل الخصم

 %3.20  -  %6.00 إلى %4.50 متوسط الزيادة في الرواتب

 %2.90  ال ينطبق  ال ينطبق الزيادة في دفعات التقاعد

 معدل التضخم )تلكفة الرعاية الصحية(

إلى  2021 في عام% 9

 في عام% 5 نقص بنسبة

 ال ينطبق  ال ينطبق  وما بعدها 2025

 
 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31 

 

المملكة العربية 

  السعودية

الواليات المتحدة 

 المملكة المتحدة  األمريكية
      

 %2.10  %3.11  %4.40 معدل الخصم

 %2.91  %3.22  %7.00 إلى %5.50 متوسط الزيادة في الرواتب

 %2.90  ال ينطبق  ال ينطبق الزيادة في دفعات التقاعد

 معدل التضخم )تلكفة الرعاية الصحية(

إلى نقص  2020 في عام% 9

 2024 في عام% 5 بنسبة
 ال ينطبق  ال ينطبق  وما بعدها

 تحليل الحساسية

أدناه األ ر التقريبي على التزامات المنافع المحددة في حالة قيام المجموعة بتغيير افتراض رئيســـي واحد، مع يوضـــح الجدول 

ضيح عدم التأكد المالزم لتقويم التزامات المنافع  سية إلى تو سا ضات االكتوارية األخرى  ابتة. يهدف تحليل الح بقاء اكفة االفترا

سوق بتاريخ القياس. ضات االكتوارية  المحددة في ظروف ال سبب اآل ار المختلفة للتغيرات في االفترا ستقراء نتائجه ب وال يمكن ا

صافي  سية فقط على التزامات المنافع المحددة وليس على  سا سية على إجمالي التزامات المنافع المحددة. تنطبق الح سا األ

سوية الحراكت في القيمة العادلة لموجودات البرامج المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة. ومن المتوقع أن يتم ت

 في التغيرات في التزامات المنافع المحددة الناتجة عن التغيرات في االفتراضات. –بقدر معين  –

 2020ديسمبر  31 

 

المملكة العربية 

 السعودية

الواليات المتحدة 

 بلدان أخرى المملكة المتحدة األمريكية
     

     الزيادة 

 (46,619) (156,694) (148,648) (501,302) نقطة أساس( 25معدل الخصم )+ 

 9,584 22,264 - 455,587 نقطة أساس( 25الراتب )+ 

 (16,663) 125,807 - ال ينطبق نقطة أساس( 25التقاعد )+

 22,078 (107,514) (52,349) ال ينطبق سنة(1العمر المتوقع للمتقاعدين )+

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 54,074 نقطة أساس( 25الصحية )+ تاكليف الرعاية 

     

     النقص 

 49,537 168,270 157,729 525,457 نقطة أساس( 25-معدل الخصم )

 (9,280) (23,210) - (437,840) نقطة أساس( 25-الراتب )

 (65,153) (118,878) - ال ينطبق نقطة أساس( 25-التقاعد )

 (20,975) 109,148 51,277 ال ينطبق سنة(1-المتوقع للمتقاعدين )العمر 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (51,325) نقطة أساس( 25-تاكليف الرعاية الصحية )
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 منافع الموظفين )تتمة( -24

 تحليل الحساسية )تتمة(

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31 

 

المملكة العربية 

 السعودية

المتحدة الواليات 

 بلدان أخرى المملكة المتحدة األمريكية
     

     الزيادة 

 (27,822) (129,863) (139,156) (360,250) نقطة أساس( 25معدل الخصم )+ 

 19,887 17,504 - 336,697 نقطة أساس( 25الراتب )+ 

 31,230 105,204 - ال ينطبق نقطة أساس( 25التقاعد )+

 (5,969) 85,345 55,302 ال ينطبق سنة(1العمر المتوقع للمتقاعدين )+ 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 28,729 نقطة أساس( 25تاكليف الرعاية الصحية )+ 
     

     النقص 

 51,900 139,310 147,770 354,819 نقطة أساس( 25-معدل الخصم )

 2,429 (17,160) - (289,940) نقطة أساس( 25-الراتب )

 (7,910) (99,449) - ال ينطبق نقطة أساس( 25-التقاعد )

 27,987 (84,488) (56,645) ال ينطبق سنة(1-العمر المتوقع للمتقاعدين )

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق (26,143) نقطة أساس( 25-تاكليف الرعاية الصحية )
 

 المتوقعة:فيما يلي تحلياًل إلجمالي دفعات المنافع 
 2020ديسمبر  31 

المملكة العربية  
 السعودية

خارج المملكة العربية  
     السعودية

 314,946  451,112 خالل سنة

 306,259  463,421 سنة 2 – 1

 303,421  494,027 سنوات 3 –سنتان 

 302,441  562,582 سنوات 4 – 3

 300,478  651,117 سنوات 5 – 4

 1,346,994  4,584,425 سنوات قادمة 5

 2,874,539  7,206,684 اإلجمالي

 
 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31 

 المملكة العربية  
  السعودية

خارج المملكة العربية 
     السعودية

 251,694  583,528 خالل سنة

 258,328  573,156 سنة 2 – 1 

 265,488  669,825 سنوات 3 –سنتان  

 280,803  713,199 سنوات 4 – 3 

 286,224  768,326 سنوات 5 – 4 

 1,458,240  4,897,246 سنوات قادمة 5 

 2,800,777  8,205,280 اإلجمالي 
 

ــترااكت المحددة  ــنوية المدفوعة لبرامج االش ــاا الس ــعودي ) 0.52بلغت األقس ــعودي(،  0.38: 2019مليار ريال س مليار ريال س

 االشترااكت المحددة.وتتعلق أساسًا ببرامج 

 0.21: 2019مليار ريال سعودي ) 0.21: 2021تبلغ اشترااكت أصحاب العمل المتوقعة والمتعلقة ببرامج التقاعد محددة المنافع لعام 

 مليار ريال سعودي(.

سنة  18سعودية، و سنة بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية ال 11يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزامات المنافع المحددة  

سنة بالنسبة للبرامج داخل المملكة العربية السعودية،  11: 2019ديسمبر  31بالنسبة للبرامج خارج المملكة العربية السعودية )

  سنة بالنسبة للبرامج خارج المملكة العربية السعودية(. 18و



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 المطلوبات غير المتداولة األخرى -25

 غير المتداولة األخرى:فيما يلي تحلياًل بالمطلوبات 

  2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 -  1,995,375 الخياراتحقوق  – ماليةمطلوبات 

 1,685,892  1,581,782 ذمم دائنة إلى جهات ذات عالقة )أ(

 744,822  891,838 المخصصات )ب(

 705,743  690,297 التابعة الشراكت بعض في المتبقية الحصص على لالستحواذ التزامات

 342,432  275,941 أخرى

 5,435,233   3,478,889 

 
 تمثل الذمم الدائنة للجهات ذات العالقة في الشراكت الزميلة المبالغ المستحقة الدفع لقاء العمليات وسلف اإلنتاج.  )أ(

 تمثل المخصصات االلتزامات البيعية والمخصصات المتنوعة)ب( 

 الذمم الدائنة التجارية -26

 فيما يلي تحلياًل للذمم الدائنة التجارية:

  2020ديسمبر  31 
 2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 11,836,775  9,406,533 ذمم دائنة تجارية

 3,431,403  8,094,707 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 17,501,240  15,268,178 

 التجارية غير مرتبطة بعمولة وتسدد وفًقا للشروا التجارية العادية.إن الذمم الدائنة 

 .37تم اإلفصاح عن مخاطر العمالت ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة بشأن الذمم الدائنة في اإليضاح 

 المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى -27

 األخرى:فيما يلي تحلياًل للمستحقات والمطلوبات المتداولة 

  2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 6,174,219  3,882,026 مطلوبات مستحقة

 1,688,841  1,495,095 مستحقات للموظفين

 1,300,745  1,306,653 توزيعات أرباح مستحقة

 429,129  647,195 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 305,869   532,216 مستحقةضريبة مبيعات وأخرى 

 88,462  261,826 مخصصات )أ(

 125,301   118,744 عمولة مستحقة

 695,319  853,634 أخرى 

 9,097,389   10,807,885 

 

  تمثل المخصصات الجزء المتداول من االلتزامات البيعية والمخصصات المتنوعة.)أ( 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 اإليرادات -28

 فيما يلي تحلياًل لإليرادات:

 

 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

  2019ديسمبر  31 
 (39)معدلة، إيضاح 

  
  

 131,221,162  113,280,706  بيع بضاعة

 3,467,061  3,157,977  خدمات لوجستية

 707,780  510,604 تقديم خدمات

 116,949,287  135,396,003 

 

من التزامات األداء التي تم الوفاء بها في السنوات السابقة. ومن المتوقع  2020هامة تم ا باتها خالل عام  ال توجد إيرادات

 في السنة التالية. 2020ديسمبر  31الوفاء بجميع التزامات األداء المتبقية التي لم يتم الوفاء بها حتى 

 طاعات والتوزيع الجغرافي.بخصوص توزيع اإليرادات حسب الق 36يرجى الرجوع إلى اإليضاح  

 أرصدة العقود

يوًما من تاريخ الفاتورة. عادة ما يكون تاريخ الفاتورة قبل أو بتاريخ الوفاء بالتزامات  120 ىان شـــروا الدفع فورية وبحد أقصـــ

األداء ذات الصلة. وبالتالي، فإن المجموعة ال تحتفظ بموجودات عقود هامة وتقوم بإ بات التزامات العقود عند إصدار فاتورة 

 بالمبالغ قبل الوفاء بالتزامات األداء.

 فلتکالیا جمیع دیدبتح عةولمجما ومتقت جوهرية في موجودات العقود أو أرصدة التزامات العقود خالل السنة. ال توجد تغييرا

 ستكون عةولمجما قبل من ا باتها يتم مل لتيا وداتجولما ءفاإا رةفت ألن ادھتکب دعن كمصاريف ودلعقا علی ولللحص إلضافیةا

 .لقأ أو دةحوا سنة



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 المصاريف -29

 على طبيعة المصاريف، تشتمل تلكفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على 
ً
 :يما يلبناء

 تلكفة المبيعات 29-1

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

  2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 81,749,160  72,651,131 ومواد خام ومواد مستهلكةالتغير في المنتجات تامة الصنع 

 12,723,085  12,570,792 استهالك وإطفاء

 7,964,337  7,421,228 تاكليف موظفين

 3,554,704  1,434,738 انخفاض في قيمة وشطب مصانع ومعدات وموجودات غير ملموسة  

 94,077,889   105,991,286 

 واإلداريةالمصاريف العمومية  29-2

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

  2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 3,953,723  3,869,718 مصاريف موظفين

 2,105,317  2,246,963 تاكليف أبحاث وتقنية

 1,358,448  1,478,486 استهالك وإطفاء

 1,605,381   1,414,513  صيانة

 579,494   396,310  إداريدعم 

 288,373  598,653 أخرى 

  10,004,643   9,890,736 

 مصاريف البيع والتوزيع 29-3

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

  2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 7,609,824  7,396,780 نقل وشحن

 1,377,052  1,367,523 مصاريف موظفين

 620,582  414,410 تسويقمصاريف 

 117,418  123,087 استهالك وإطفاء

              9,301,800  9,724,876 

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 أعباء التمويل -30

 فيما يلي تحلياًل ألعباء التمويل:

 

 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31 

 للسنة المنتهية في 

  2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 1,415,771  1,028,984 أعباء تمويل على القروض

 -  1,995,375 (25حقوق خيارات )إيضاح  -مصروف عمولة 

 318,993  280,364 (38مصروف عمولة عن التزامات عقود إيجار )إيضاح 

 482,919  428,201 (24أعباء تمويل برامج المنافع المحددة )إيضاح 

 3,732,924  2,217,683 

 المصاريف األخرى، صافي -31

 فيما يلي تحلياًل للمصاريف األخرى، صافي: 

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31 

 للسنة المنتهية في

  2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

    
 258,035  60,286 مطالبات تأمين

 (83,086)  (94,808) عمالت أجنبية ترجمةفروقات 

 48,834  37,329 دخل إيجارات

 (54,163)  (191,582) خسائر استبعاد ممتلاكت ومصانع ومعدات

 261,878  117,585  متنوعة

  (71,190)  431,498 

 الزاكة وضريبة الدخل -32

 فيما يلي بيان الحركة في الزاكة وضريبة الدخل المستحقة الخاصة بالمجموعة: 

 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي  دخلالضريبة   الزاكة 
      

 3,250,351  943,776  2,306,575 في بداية السنة

 2,233,071  550,511  1,682,560 مجنب خالل السنة

 (2,739,313)  (698,588)  (2,040,725) مدفوع خالل السنة، صافي

 160,607  162,923  (2,316) حراكت أخرى )ترجمة العمالت األجنبية وإعادة التصنيف(

 2,904,716  958,622  1,946,094 في نهاية السنة

 

 
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (39)معدلة، إيضاح 

 اإلجمالي  دخلالضريبة   الزاكة 
      

 3,392,774  789,067  2,603,707 في بداية السنة

 2,564,900  623,893  1,941,007 مجنب خالل السنة

 (3,263,259)  (1,028,182)  (2,235,077) السنة، صافيمدفوع خالل 

 555,936  558,998  (3,062) حراكت أخرى )ترجمة العمالت األجنبية وإعادة التصنيف(

 3,250,351  943,776  2,306,575 في نهاية السنة

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الزاكة وضريبة الدخل )تتمة(  -32

 بالمجموعة اكآلتي:اكنت الحركة في الضريبة المؤجلة الخاصة 

 

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2019 ديسمبر 31 

 (39)معدلة، إيضاح   

موجودات ضريبة  

 مؤجلة

مطلوبات ضريبة 

  مؤجلة

موجودات ضريبة 

 مؤجلة

مطلوبات ضريبة 

 مؤجلة

      

 818,330 865,156  707,108 711,609 في بداية السنة

 (111,222) (153,547)  (56,281) 317,144 خالل السنة )أ(تغيرات 

 707,108 711,609  650,827 1,028,753 في نهاية السنة
 

 وحقوق الملكية غير المسيطرة. األجنبيةالعمالت  ترجمةتشتمل على أ ر  )أ(

 الزاكة 32-1

بالاكمل، إلى الهيعة العامة للزاكة والدخل على أســاس تقدم اإلقرارات الزكوية الخاصــة بســابك والشــراكت التابعة المملوكة لها 

قوائم مالية مســتقلة معدة ألغراض الزاكة فقط. تقوم الشــراكت التابعة األخرى غير المملوكة بالاكمل لســابك بتقديم إقراراتها 

ــت ــابك بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيعة العامة للزاكة والدخل واس ــل. قامت س ــلك منفص ــهادات الزاكة الزكوية بش لمت ش

ستحقة سددت الزاكة الم سنوات وحتى و سنة المنتهية في ا عن جميع ال سمبر  31ل سابك  كما. 2018دي بإنهاء موقفها قامت 

 .2016ديسمبر  31الزكوي مع الهيعة العامة للزاكة والدخل عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 

 ضريبة الدخل 32-2

 ديسمبر: 31الرئيسية لضريبة الدخل المدرجة في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  فيما يلي تحلياًل للعناصر

 

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

  2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

    

    ضريبة الدخل الحالية للشراكت:

 612,838  606,700 للسنة الحالية

 11,055  (56,189) الحالية للسنة السابقة تسويات الضريبة

    

    ضريبة الدخل المؤجلة للشراكت:

 30,039  (212,043) نشأة وعكس قيد الفروقات المؤقتة

    

 338,468  653,932 

 

 

 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في 

  2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

    

المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة في الدخل الشامل األخر خالل الضريبة  
    السنة

)منافع( مصروف الضريبة المؤجلة عن إعادة قياس برامج المنافع   -

 10,401  (81,066) المحددة

 10,401  (81,066) خرالضريبة المؤجلة المحملة على الدخل الشامل اآل

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الزاكة وضريبة الدخل )تتمة(  -32

 ضريبة الدخل )تتمة( 32-2

 يعرض الجدول أدناه تسوية لمصروف ضريبة الدخل المستخرج من الربح المحاسبي:

 

 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31

 

 

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

 9,198,809    3,277,257  الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 (12,284,202)    (7,071,789)  الخاضع للزاكةناقصًا: الدخل 

 (3,085,393)    (3,794,532)  الدخل الخاضع لضريبة الدخل

     

 %20   %20 الشريحة الضريبية المحلية )في المملكة العربية السعودية(

 (617,079)   (758,906) ضريبة الدخل وفقًا للشريحة الضريبية المحلية

     اآل ار الضريبية لـ:

 932,306   805,434 منافع ضريبيه للسنة الحالية، غير المثبتة -

 (84,428)   515,772 نتائج ترجمة العمالت األجنبية -

 (90,871)   (79,264) معدالت االنحراف -

 22,872   (23,264) التغيرات في الشريحة الضريبية -

 (30,607)   (15,457) الضريبة المستحقة المحملة على المطلوبات األخرى -

 (97,912)   (121,025) عكس/ تصحيح مخصصات وبنود معفاة -

 88,428   59,860 مصاريف غير قابلة للخصم الضريبي -

 390,309   (181,346) نتائج الشراكت الزميلة والمشاريع المشتركة -

 35,760   26,551 أساس خارج المملكة العربية السعوديةضريبة مؤجلة على  -

 105,154   110,113 وأخرى محلية ضرائب -

 653,932   338,468 مصروف ضريبة دخل 

  1,941,007   1,682,560 مصروف الزاكة 

 2,594,939   2,021,028 إجمالي مصروف الزاكة وضريبة الدخل 

 

مليون ريال سعودي( بشلك رئيسي  23: 2019( مليون ريال سعودي )23الضريبية البالغة )تتعلق التغييرات في الشريحة 

 في هولندا. 2019وعام  2020بالتغييرات في شريحة ضريبة الدخل على الشراكت السارية في عام 

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الزاكة وضريبة الدخل )تتمة(  -32

 ضريبة الدخل )تتمة( 32-2

 فيما يلي عناصر الضريبة المؤجلة:

  2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

    الفرق في األساس المحاسبي والضريبي المتعلق بـ:

 (1,972,328)  (2,078,758) الممتلاكت والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة -

 (16,317)  (11,004) المخزون -

 (509,850)  (580,347) موجودات حق االستخدام -

 (219,750)  (246,301) فروقات على أساس خارج المملكة العربية السعودية -

 (29,240)  (590) أخرى -

 (2,747,485)  (2,917,000) مطلوبات ضريبة مؤجلة

 2,040,377  2,266,173 مقاصة مع موجودات الضريبة المؤجلة

 (707,108)  (650,827) صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة

    

 7,485,326  8,082,379 الخسائر التشغيلية صافي

    الفرق في األساس المحاسبي والضريبي المتعلق بـ:

 137,890  25,081 الممتلاكت والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة -

 409,663  707,846 منافع الموظفين -

 516,654  609,878 التزامات عقود إيجار -

 203,957  308,563 مصاريف مؤجلة -

 222,976  216,246 مخصص الذمم المدينة والمخزون -

 291,402  691,801 عمولة مرحلة -

 136,882  150,524 إعفاءات ضريبية -

 206,353  243,106 أخرى -

 9,611,103  11,035,424 موجودات ضريبة مؤجلة

 (6,859,117)  (7,740,498) موجودات ضريبية مؤجلة غير مثبتة

 (2,040,377)  (2,266,173) مقاصة مع مطلوبات الضريبة المؤجلة

 711,609  1,028,753 صافي موجودات الضريبة المؤجلة

 

ضريبة  سوية موجودات ال ضريبية فقط عند وجود حق نظامي ملزم لت صة الموجودات والمطلوبات ال تقوم المجموعة بمقا

 وموجودات الضريبة المؤجلة إلى الضرائب المفروضة من قبل نفس السلطة الضريبية.الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية 

 

مليار ريال سعودي( ولها فترات ترحيل اعتباًرا  30.07: 2019مليار ريال سعودي ) 33.25لدى المجموعة خسائر ضريبية قدرها 

المستقبلية الخاضعة للضريبة للشراكت التي نشأت مقابل األرباح ألجل غير مسمى، وهي متاحة الستخدامها  2022من عام 

 فيها الخسائر.

 

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 الربح األساسي والمخفض للسهم -33

الشركة األم على  في العاديين بالمساهمينيتم احتساب الربح األساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي دخل السنة المتعلق 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة.

احتساب الربح المخفض للسهم وذلك بتقسيم صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين العاديين في الشركة األم على يتم 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في نهاية السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم 

 لة إلى أسهم عادية.إصدارها عند تحويل جميع األسهم المخفضة المحتم

 يعكس الجدول أدناه بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم:

 
 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

  2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

    

 11,523,151  4,573,937 الدخل من العمليات )بآالف الرياالت السعودية(

 الشركة األم  في العاديين بالمساهمينصافي الدخل المتعلق 

 5,198,113  66,825 )بآالف الرياالت السعودية(   

 3,000,000  3,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باآلالف(

    

 3.84  1.52 ربح السهم من الدخل من العمليات )بالرياالت السعودية(

السهم من صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم )بالرياالت ربح 

 1.73  0.02 السعودية(

 

 لم يكن هناك أي من بنود التخفيض تؤ ر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة
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 التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية -34

 واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية الخاصة بالمجموعة:توضح الجداول أدناه تحلياًل بالتمويل 

  2020ديسمبر  31 
 2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

    نقدية وأرصدة لدى البنوك 

 9,043,496  9,438,414 تقليدية تحت الطلب )باستثناء الودائع ألجل(  -

 4,997,730  4,671,082 ودائع ألجل تقليدية -

 14,041,226  14,109,496 وأرصدة لدى البنوك تقليديةنقدية 

    

 21,712,509  18,745,993 مرابحة )بما في ذلك الودائع ألجل( -

 885,579  300,727 حسابات جارية )باستثناء الودائع ألجل( -

 22,598,088  19,046,720 نقدية وأرصدة لدى البنوك غير تقليدية

 36,639,314  33,156,216 لدى البنوك إجمالي النقدية واألرصدة

    

    استثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين 

 179,698  - ودائع ألجل تقليدية -

 450,835  - سندات وسندات ديون بعمولة عائمة -

 92,288  52,645 استثمارات أخرى -

 722,821  52,645 تقليديةاستثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين 

    

 4,200,122  5,483,903 مرابحة )بما في ذلك الودائع ألجل( -

 1,345,592  1,019,942 صكوك -

 635,611  319,380 ودائع مرابحة مركبة -

 6,181,325  6,823,225 استثمارات قصيرة األجل واستثمارات في أدوات دين غير تقليدية

 6,904,146  6,875,870  قصيرة األجل واالستثمارات في أدوات الدين إجمالي االستثمارات

    

    استثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 313,141  316,520 صناديق استثمارية -

 732,868  464,974 استثمارات في أدوات حقوق ملكية -

 1,046,009  781,494 االستثمارات التقليدية في أدوات حقوق الملكية

 1,046,009  781,494 إجمالي االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
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 التمويل واالستثمارات التقليدية وغير التقليدية )تتمة( -34

  2020ديسمبر  31  
 2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

    القروض قصيرة األجل 

 1,346,996  4,317,874 قروض قصيرة األجل تقليدية

 1,346,996  4,317,874 إجمالي القروض قصيرة األجل

    

    القروض قصيرة وطويلة األجل 

 7,699,784  4,766,658 قروض تقليدية -

 10,580,967  11,175,959 سندات/ سندات ديون -

 6,448,224  5,720,038 التزامات عقود إيجار -

 24,728,975  21,662,655 القروض طويلة األجل التقليدية

    

 12,492,718  14,511,827 مرابحة -

 1,367,422  1,619,706 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي -

 4,409,027  3,873,973 تسهيالت إجارة وأخرى -

 18,269,167  20,005,506 القروض طويلة األجل غير التقليدية -

 42,998,142  41,668,161 إجمالي القروض طويلة األجل

 44,345,138  45,986,035 إجمالي القروض

 

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31 
 (39)معدلة، إيضاح 

    تاكليف التمويل المرسملة خالل السنة: 

    

 3,026  21,570 قروض مرابحة وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي -

 3,026  21,570 تاكليف تمويل مرسملة من قروض غير تقليدية

 3,026  21,570 إجمالي تاكليف التمويل المرسملة خالل السنة
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 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

    إيرادات التمويل 

 2,452  672 حسابات تحت الطلب تقليدية -

 146,947  78,390 ودائع ألجل تقليدية -

 48,182  27,938 ودائع مركبة تقليدية -

 9,521  1,872,257  خيارات حقوق -

 (12,490)  131,937 أخرى -

 194,612  2,111,194 إجمالي إيرادات التمويل التقليدية

    

 757,908  267,350 مرابحة تحت الطلب )بما في ذلك الودائع ألجل( -

 79,167  43,517 صكوك -

 25,505  19,302 ودائع مرابحة مركبة -

 862,580  330,169 إجمالي إيرادات التمويل غير التقليدية

 1,057,192  2,441,363 إجمالي إيرادات التمويل

    

    أعباء التمويل 

 172,918  24,458 قروض تقليدية  -

 406,901  428,614 سندات/ سندات ديون -

 318,993  280,364 التزامات عقود إيجار -

 -  1,995,375 خيارات حقوق -

 482,919  428,899 صافي العمولة على منافع الموظفين -

 51,158  86,763 أخرى -

 1,432,889  3,244,473 أعباء التمويل التقليدية

    

 59,404  47,904 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي -

 623,198  394,313 مرابحة -

 102,192  46,234 تسهيالت إجارة وأخرى -

 784,794  488,451 أعباء التمويل غير التقليدية

 2,217,683  3,732,924 إجمالي أعباء التمويل
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 ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات  -35

 .42تم إظهار حصص الملكية في الشراكت التابعة في اإليضاح 

 فيما يلي تحلياًل للمعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها:

 

المبيعات إلى الجهات 

 ذات العالقة

المشتريات من  

  الجهات ذات العالقة

المبالغ المستحقة من 

  الجهات ذات العالقة

المستحقة إلى المبالغ 

 الجهات ذات العالقة

 2020ديسمبر  31  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 286,056  23,006  3,521,250  123,696 شراكت زميلة

 3,475,723  1,534,260  17,099,294  11,948,335 مشاريع مشتركة

رامكو السعودية والشراكت أ

 16]اعتبارًا من  التابعة لها

 يونيو[

 

2,669,635  

 

8,931,962  

 

754,666  

 

3,873,074 

 

 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي  مشاريع مشتركة  شراكت زميلة 

      

 719,510  684,375  35,135 قروض إلى جهات ذات عالقة

 

 

 

المبيعات إلى الجهات 

 ذات العالقة

المشتريات من الجهات  

  ذات العالقة

المبالغ المستحقة من 

  ذات العالقةالجهات 

المبالغ المستحقة إلى 

 الجهات ذات العالقة

 للسنة المنتهية في 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31  (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31 

 149,469  19,24  3,671,952  142,822 شراكت زميلة

 3,297,949  1,329,168  19,658,374  14,083,694 مشاريع مشتركة

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي  مشاريع مشتركة  شراكت زميلة 

 107,812  107,812  - قروض من جهات ذات عالقة

 650,277  615,142  35,135 قروض إلى جهات ذات عالقة

 
 

 الشروط واألحاكم الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة

شروا التعامل ءشراالوتتم عمليات البيع  ضمونة  التجارية من الجهات ذات العالقة وفقًا ل صدة القائمة غير م العادية. إن األر

ــتحقة من أو إلى الجهات ذات  ــأن المبالغ المس ــمانات بش ــتالم أي ض ــدادها نقدًا. لم يتم تقديم أو اس وبدون عمولة ويتم س

سنة المنتهية في  سمبر  31العالقة. وفيما يتعلق بال ستحقة 2019و 2020دي سجل المجموعة أي انخفاض في المبالغ الم ، لم ت

من الجهات ذات عالقة. يتم إجراء هذا التقويم في لك سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق 

  التي تعمل فيها.
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 )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -35

 واألرصدة مع الحكومة السعودية:فيما يلي بيان المعامالت 

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

    

 6,367,426  5,631,490 مشتريات بضاعة وخدمات

 1,432,878  1,139,696 مبيعات بضاعة وخدمات

 207,911  219,804 السعودية مبالغ مستحقة إلى منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة

 75,062  10,174 مبالغ مستحقة من منشآت مسيطر عليها من قبل الحكومة السعودية

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

ــاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين،  ــًا منافع غير نقدية ألعض ــات كبار موظفي اإلدارة، تقدم المجموعة أيض ــافة لتعويض إض

 برامج المنافع المحددة لما بعد انتهاء الخدمة بالنيابة عنهم.  فيما يلي تفاصيل تعويضات كبار موظفي اإلدارة:وتساهم في 

 

 للسنة المنتهية في

  2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31
 (39)معدلة، إيضاح 

    

 58,980  48,576 منافع موظفين قصيرة األجل

 448  483 الخدمة منافع ما بعد انتهاء

 3,879  4,998 طويلة األجل أخرىمنافع 

 63,307  54,057 اإلجمالي
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 المعلومات القطاعية -36

ستراتيجية  ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من  الث ضافةوحدات عمل ا صنيع مملوك بالاكمل( وفقًا إلى حديد  باإل شاا ت )ن

 ورفع التقارير بشأنها:لمنتجاتها، ويتم تجميعها في  الث قطاعات 

من الكيماويات ومنتجات البوليمر. يتم إنتاج المنتجات الكيماوية من المواد األولية )اللقيم(  البتروكيماوياتتتكون وحدة عمل  

الهيدروكربونية بما في ذلك الميثان واإليثان والبروبان والبيوتان والنافثا الخفيفة، مع مجموعة واســعة من المنتجات بما في 

ول و اني أكســـيد الكربون واإليثيلين وميثيل تيرت بيوتيل أ ير والمواد ذلك األولفينات والميثانول والمركبات العطرية والجليك

الكيماوية األخرى. بينما تشـــتمل منتجات البوليمر على البولي إ يلين والبولي بروبيلين. تشـــتمل مجموعة البولي ايثيلين على 

سلعية: البولي إ يلين الخطي منخفض الكثافة، البولي  إ يلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي اكفة البوليمرات الحرارية ال

شتركة ودرجات  سبة، والبوليمرات الم شوائية والمتجان شتمل مجموعة منتجات البولي بروبيلين على البوليمرات الع الكثافة. ت

والبوليسترين،  متخصصة في السيارات. تشتمل المنتجات الرئيسية األخرى على البولي كربونات، والبوليستر، وبولي فينيل لكوريد،

 والبولي بروبيلين المركب وستامكس.

وتشـــتمل على تقنيات البوليمر، وتطوير التطبيقات على نطاق عالمي، وتقنيات عملية مبتكرة،  - التخصــصـــاتوحدة عمل 

ا من السيارات والطيران وااللكترونيات إ
ً
لى البناء والطاقة البديلة والرعاية والحلول المسؤولة بيعًيا لاكفة مناحي الحياة تقريًبا بدء

و ™  NORYLمنتجات الراتنجات ذات العالمات التجارية  -الصحية. وتساعد محفظة المنتجات الرئيسية لوحدة عمل التخصصات 

ULTEM  ™ وEXTEM  ™ وSILTEM  ™ ومجموعة واسعة من مركباتLNP  ™ والبوليمرات المشتركة، إضافة إلى مجموعة

ــافة  متنوعة من مواد ــلد الحراري والمواد المض ــري  -التص ــتدامة واألداء الحراري والمياكنيكي والبص في الوفاء بمتطلبات االس

 والكهربائي المتعلقة بتلك المنتجات.

سبة الدولي  صات ال تفي بمتطلبات إعداد التقارير الفردية المذكورة بمعيار المحا ص المعلومات ": 8وحيث أن وحدة عمل التخ

 ، تم إدراج المبالغ المتعلقة بوحدة العمل االستراتيجية هذه كجزء من قطاع البتروكيماويات."يةالقطاع

ويشتمل على إنتاج مجموعة من األسمدة، بما في ذلك اليوريا واألمونيا والفوسفات، وكذلك  - المغذيات الزراعيةوحدة عمل  

 األسمدة المركبة.

 بإنتاج منتجات الصلب والمنتجات الطويلة )مثل حديد التسليح( والمنتجات المسطحة. يقوم - حديد

تقوم لجنة اإلدارة التنفيذية، التي يرأســها الرئيس التنفيذي، بمراقبة نتائج القطاعات لغرض اتخاذ القرارات بشــأن توزيع الموارد 

يتم قياسه وفق أسس  ابتة على أساس الربح أو الخسارة في وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس قائمة الدخل و

  القوائم المالية الموحدة.

 على قرار اإلدارة وتماشـــًيا مع التغيرات في تقارير اإلدارة، فقد تم توزيع الدخل والمصـــاريف والموجودات ، 2019 عام خالل
ً
بناء

نوات الســـابقة على وحدات عمل البتروكيماويات والتخصـــصـــات والمطلوبات المتعلقة بقطاع "اإلدارة العامة" في الســـ

والمغذيات الزراعية وحديد وفقًا ألســس  ابتة متفق عليها داخليا. وعليه، تم تعديل المعلومات القطاعية للســنة الســابقة 

 لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

 التي يتم رفع التقارير بشأنها بشلك مالئم. تم حذف اكفة المعامالت المتداخلة بين شراكت المجموعة ضمن القطاعات 
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 فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات:
 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية  والتخصصات
     

 116,949,287 8,985,636 6,118,779 101,844,872 اإليرادات

 (15,607,103) (958,700) (668,536) (13,979,867) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة وشطب

 4,573,937 (1,566,173) 1,534,236 4,605,874 الدخل )الخسارة( من العمليات

 66,071 - (235,884) 301,955 الحصة في نتائج شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

 (1,291,561)    صافيتاكليف تمويل، 

 (71,190)    مصاريف أخرى، صافي

 3,277,257    الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 135,396,003 10,790,239 7,118,386 117,487,378 اإليرادات

 (18,076,883) (1,274,261) (905,581) (15,897,041) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة وشطب

 11,523,151 (995,834) 2,014,403 10,504,582 من العمليات)الخسارة( الدخل 

 (1,595,349) - 254,699 (1,850,048) الحصة في نتائج شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

 (1,160,491)    تاكليف تمويل، صافي

 431,498    إيرادات أخرى، صافي

 9,198,809    الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

 

 2020ديسمبر  31كما في  

 

البتروكيماويات  

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 295,468,550 16,503,756 12,213,908 266,750,886 إجمالي الموجودات

 101,231,425 5,260,101 2,507,673 93,463,651 إجمالي المطلوبات

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31كما في  

 

البتروكيماويات 

 الموحدة حديد المغذيات الزراعية والتخصصات
     

 300,480,617 17,692,691 11,674,577 271,113,349 إجمالي الموجودات

 93,667,954 4,599,345 2,295,442 86,773,167 إجمالي المطلوبات

 
  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -36

 التوزيع الجغرافي لإليرادات

  2020ديسمبر  31 

 2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

  %   % 
      

 15 20,552,164  17 19,278,179 المملكة العربية السعودية

 18 24,934,405  19 22,302,086 الصين

 23 30,446,811  23 27,160,720 باقي دول قارة أسيا

 24 32,247,394  23 26,589,015 أوروبا

 9 12,409,745  9 10,619,759 األمريكيتين

 11 14,805,484  9 10,999,528 أخرى )أ(

 116,949,287 100  135,396,003 100 

 

 اإليرادات أعاله تعتمد على أماكن تواجد العمالء.إن معلومات 

يشمل بند "أخرى" بصورة رئيسية مبيعات قامت بها بعض الشراكت التابعة لمساهميها األجانب، وال تتوفر لدى المجموعة بشأنها أي  )أ(

 بيانات جغرافية تفصيلية عن المبيعات للمستهلك النهائي.

 

 ع والمعداتالتوزيع الجغرافي للممتلاكت والمصان
 

  2020ديسمبر  31 

 2019ديسمبر  31

 (39)معدلة، إيضاح 

  %   % 
      

 78 106,460,091   76 103,495,956  المملكة العربية السعودية

 10 14,217,886   10 14,119,393  أوروبا )ب(

 11 14,244,967   13 17,044,767  األمريكيتين )ب(

 1 1,488,871   1 1,516,208  أسيا )ب(

 -  4,337   - 3,396  أخرى )ب(

 136,179,720 100  136,416,152 100 

 

ز في أوروبا، تتركز القيم الهامة للممتلاكت والمصانع والمعدات في هولندا والمملكة المتحدة وألمانيا واسبانيا. وفي األمريكيتين، تترك ( ب)

 تتركز في الصين والهند. يشتمل بند "أخرى" على بلدان في أفريقيا وأوقيانوسيا.في الواليات المتحدة االمريكية. وفي رسيا، 

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 إدارة المخاطر المالية -37

 نظرة عامة

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن استخدام األدوات المالية:

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

 المخاطر التشغيلية 

ــات وإجراءات المجموعة يبين هذا  ــياس ــاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة للك من المخاطر أعاله، وأهداف وس اإليض

بشـــأن قياس وإدارة المخاطر، وإدارة رأســـمال المجموعة. كما تم إدراج إفصـــاحات كمية إضـــافية في هذه القوائم المالية 

 الموحدة.

 أطر إدارة المخاطر

ــراف عليها. لقد قام مجلس تقع على عاتق مجلس اإلدارة  ــع أطر إدارة المخاطر للمجموعة واإلش ــعولية اللكية عن وض المس

اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي يقع على عاتقها إعداد ومتابعة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة. تقوم اللجنة 

 برفع تقارير بانتظام إلى مجلس اإلدارة بشأن أنشطتها.

سي  ضع  ضوابط تم و ضع حدود و سات إدارة المخاطر في المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، وو ا

مالئمة للمخاطر، ومراقبة المخاطر وااللتزام بتلك الحدود. تتم مراجعة ســـياســـات وأنظمة إدارة المخاطر بصـــورة منتظمة 

جراءات ومعايير التدريب واإلدارة الخاصـــة بها، فإن لتعكس التغيرات في ظروف الســـوق وأنشـــطة المجموعة. ومن خالل إ

 المجموعة تهدف إلى وجود بيعة رقابية بناءة ومنتظمة يكون الموظفين فيها على علم بمسعولياتهم والتزاماتهم.

ــات واإلجراءات المتعلقة  ــياس ــراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة االمتثال للس بإدارة  تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة باإلش

سم المراجعة  شأن المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم ق المخاطر بالمجموعة، ومراجعة مدى كفاية أطر إدارة المخاطر ب

ــوابط  ــة لض ــرافي ويقوم بمراجعات منتظمة وخاص ــاعدة لجنة المراجعة في المجموعة في تأدية دورها اإلش الداخلية بمس

 جها إلى لجنة المراجعة.وإجراءات إدارة المخاطر، ويتم رفع نتائ

 مخاطر االئتمان  37-1

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخســـارة المالية التي تواجهها المجموعة في حالة إخفاق العميل أو الطرف المقابل في 

المالية االستثمارية أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشلك أساسي من المبالغ المستحقة من العمالء واألوراق 

 الخاصة بالمجموعة.

تشـــتمل األدوات المالية أســـاســـًا على النقدية واألرصـــدة لدى البنوك، والذمم المدينة التجارية واألخرى، واألدوات المالية 

صيرة األجل، والذمم الدائنة  سلف، والقروض البنكية ق ستثمارات في األوراق المالية، والقروض وال شتقة، واال صاريف الم والم

 المستحقة والقروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى.

 

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

102 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -37

 مخاطر االئتمان )تتمة(  37-1

 الذمم المدينة التجارية 

يتأ ر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصـــورة أســـاســـية بالخصـــائص الفردية للك عميل. كما تأخذ المجموعة بعين االعتبار 

بالصـــناعة والبلد الذي يعمل فيه العمالء، ألن ال ظروف الديموغرافية لقواعد العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلق 

لهذه العوامل أ ر على مخاطر االئتمان وخاصة في ظل الظروف االقتصادية المتراجعة حاليًا. وجغرافيا، ال يوجد تركز في مخاطر 

 االئتمان.

ع أطراف معروفه ذات جداره ائتمانية قوية. تتمثل سياسة المجموعة بأن يخضع اكفة العمالء الذين تتعامل المجموعة فقط م

يودون التعامل باألجل معها إلجراءات التحقق االئتماني. يتم تقويم الجودة االئتمانية للعميل وفق نظام تصنيف ائتماني 

مدينة القائمة بانتظام، وذلك بالرغم من أن نتائج تعرض مكثف مبني على النقاا. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة الذمم ال

 المجموعة للديون المعدومة تعتبر غير هامة.  

تدار مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قبل وحدة العمل الخاضــعة لســياســات وإجراءات وضــوابط المجموعة بشــأن إدارة 

لاكفة العمالء باستخدام معايير وضوابط تصنيف داخلية وخارجية. يتم مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء. تم وضع حدود ائتمان 

تقويم جودة االئتمان المتعلقة بالعمالء وفق نظام تصـــنيف ائتماني مبني على النقاا. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة 

 بانتظام.

سة ائتمان، وبموجبها يتم تحليل المالءة اال  سيا ضع  شروا قامت لجنة إدارة المخاطر بو ئتمانية للك عميل جديد قبل تحديد 

الدفع المعتمدة وشرا وأحاكم التسليم الخاصة بالمجموعة. تشتمل المراجعة التي تقوم بها المجموعة على درجات تصنيف 

 خارجية، عند توفرها، وفي بعض األحيان، على أساس األفضلية االئتمانية التي توليها البنوك لهم. توضع حدود مشتريات للك

عميل ويمثل ذلك أقصــى مبلغ مفتوح ال يتطلب الحصــول على موافقة لجنة إدارة المخاطر. يتم مراجعة هذه الحدود لك ربع 

سنة. يمكن للعمالء الذين ال يوفون بمعايير الجدارة االئتمانية الموضوعة من قبل المجموعة التعامل مع المجموعة عن طريق 

 الدفع مقدمًا فقط.

 االستثمارات 

تراقب اإلدارة بنشاا درجات تصنيف االئتمان. ونظرًا الستثمار المجموعة في أوراق مالية ذات تصنيف ائتماني عالي فقط، تتوقع 

 اإلدارة عدم إخفاق أي طرف رخر عن الوفاء بالتزاماته.

 جودة مخاطر االئتمان

 
 )أ( ال تشمل االستثمارات في أدوات الدين.

  

 2020ديسمبر  31 

 أخرى أ- أ +أ أأ- أأ +أأ درجة التصنيف الخارجي

الدفترية القيمة 

المدرجة في 

قائمة المركز 

 المالي
         

 33,155,653 7,590,933 6,004,637 1,166,426 7,559,456 10,785,514 - 48,687 أرصدة لدى البنوك وودائع ألجل

استثمارات في أدوات حقوق 

 الملكية

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

316,520 

 

464,974 

 

781,494 

 1,339,240 559,925 729,315 50,000 - - - - استثمارات في أدوات دين

 5,536,630 4,450,501 791,600 179,257 115,272 - - - استثمارات قصيرة األجل )أ( 

 40,813,017 13,066,333 7,842,072 1,395,683 7,674,728 10,785,514 - 48,687 اإلجمالي 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 

103 

 المخاطر المالية )تتمة(إدارة  -37

 مخاطر االئتمان )تتمة(  37-1

 جودة مخاطر االئتمان )تتمة( 

 

 )أ( ال تشمل االستثمارات في أدوات الدين.

 ائتمان عالمية متعارف عليها.تم تحديد درجات تصنيف االئتمان أعاله وفق درجات تصنيف البيان الصادر عن واكالت تصنيف 

 مخاطر السيولة  37-2

تمثل مخاطر الســـيولة الصـــعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية التي يتم 

در اإلماكن، سدادها نقدًا أو باستخدام موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان، ق

توفر السيولة الاكفية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو 

 اإلضرار بسمعة المجموعة.

ــغيلية المتوقعة، بما في ذلك   ــاريف التش تقوم المجموعة بالتأكد بأنه يوجد لديها النقدية الاكفية عند الطلب للوفاء بالمص

خدمة التزاماتها المالية، وال يشـــمل ذلك األ ر المحتمل للظروف الطارئة التي ال يمكن التنبؤ بها بشـــلك معقول اكلكوارث 

 لمجموعة بخطوا ائتمان مختلفة.الطبيعية. إضافة إلى ذلك، تحتفظ ا

شغيلية على توفر  شطة الت ستخدام نماذج التوقعات لتحديد ر ار األن سيولة با تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في ال

الســيولة بشــلك لكي.  يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين اســتمرار التمويل والمرونة من خالل اســتخدام 

 وفة لدى البنوك والتسهيالت االئتمانية المتجددة ومصادر السيولة األخرى.الحسابات المكش

تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مما لة أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود 

ي تأ رت بالتغيرات االقتصـــادية أو خصـــائص اقتصـــادية لديهم قد تؤ ر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية الت

الســياســية أو الظروف األخرى. تشــير التركزات إلى الحســاســية النســبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤ ر على صــناعة 

 معينة.

شادات التي تركز على اإلبق صة بالمجموعة بعض اإلر سات واإلجراءات الخا سيا ضمن ال اء على ولتجنب التركز المفرا للمخاطر، تت

محفظة متنوعة. يتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وفقًا لذلك. تســـتخدم عمليات تحوا مختارة ضـــمن 

 المجموعة إلدارة تركزات المخاطر على مستوى لك من العالقة والصناعة.

  

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31 

 أخرى أ- أ +أ أأ- أأ +أأ درجة التصنيف الخارجي

القيمة الدفترية 

المدرجة في قائمة 

 المركز المالي
         

 36,638,250 770,449 3,315,234 2,574,871 18,727,643 8,022,937 3,176,516 50,600 أرصدة لدى البنوك وودائع ألجل

استثمارات في أدوات حقوق 

 1,046,009 732,868 - - 313,141 - - - الملكية

 2,432,038 - - - 2,049,246 - - 382,792 استثمارات في أدوات دين

 4,472,108 1,644,081 687,377 701,270 1,327,400 111,980 - - استثمارات قصيرة األجل )أ(

 44,588,405 3,147,398 4,002,611 3,276,141 22,417,430 8,134,917 3,176,516 433,392 اإلجمالي 



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -37

 مخاطر السيولة )تتمة(    37-2

 أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:يلخص الجدول 

 2020ديسمبر  31 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 –بين سنة  خالل سنة واحدة 
     

 37,161,436 16,104,843 18,401,506 2,655,087 قروض )باستثناء التزامات عقود إيجار(

 4,317,874 - - 4,317,874 قروض قصيرة األجل 

 4,858,230 2,007,639 2,146,292 704,299 عمولة على القروض )أ( 

 17,501,240 - - 17,501,240 ذمم دائنة تجارية 

 5,720,038 1,272,291 3,365,362 1,082,385 التزامات عقود إيجار 

 230,185 - - 230,185 مطلوبات أخرى

التزامات لالستحواذ على الحصص المتبقية في بعض 

 690,297 690,297 - - الشراكت التابعة

 1,995,375 1,995,375 - - خيارات حقوق –مطلوبات مالية 

 26,491,070 23,913,160 22,070,445 72,474,675 

 )أ( ال تشمل العمولة على عقود اإليجار
 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31  

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 –بين سنة  خالل سنة واحدة 
     

 36,699,781  9,385,944  21,784,820  5,529,017  قروض )ال تشمل التزامات عقود إيجار(

 1,346,996     -     -  1,346,996  قروض قصيرة األجل 

 4,627,602  635,872  2,924,940  1,066,790  عمولة على القروض )أ( 

 15,268,178     -     -  15,268,178  ذمم دائنة تجارية 

 6,448,224 1,426,052 3,827,539  1,194,633 التزامات عقود إيجار

 1,532,118    -     -  1,532,118 مطلوبات أخرى 

التزامات لالستحواذ على الحصص المتبقية في بعض  

 705,743  705,743    -     -  الشراكت التابعة

 25,937,732 28,537,299 12,153,611 66,628,642 

 )أ( ال تشمل العمولة على عقود اإليجار

 مخاطر السوق  37-3

سعار العموالت،  سعار تحويل العمالت األجنبية، وأ سوق مثل أ سعار ال سوق، المخاطر الناتجة عن التغيرات في أ تمثل مخاطر ال

سهم التي قد  سعار األ سوق وأ صة بها. إن الهدف من إدارة مخاطر ال تؤ ر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية الخا

 يتمثل في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة مع الحفاظ على العائد.

سوق. ضًا مطلوبات مالية في إدارة مخاطر ال شتقات وتتكبد أي شراء وبيع الم تتم اكفة هذ المعامالت طبقًا  تقوم المجموعة ب

 للتعليمات واالرشادات الصادرة عن لجنة إدارة المخاطر. 

 مخاطر أسعار حقوق الملكية  37-4

ــنف ــتثمارات المقتناة من قبل المجموعة والمص ــعار أدوات حقوق الملكية عن االس ــات المجموعة لمخاطر أس ــأ تعرض  ةتنش

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. إلدارة مخاطر األســـعار الناتجة عن اكســـتثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة 

االســـتثمارات في أدوات حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتنويع محفظتها، ويتم هذا التنوع طبقًا للحدود الموضـــوعة من 

 قبل المجموعة.

سائر أدوات حقوق الملكية ا سب/ خ صافي الدخل يزداد أو ينقص نتيجة ماك صنفإن  ستثمارات في أدوات حقوق الملكية  ةلم اك

  .المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -37

 مخاطر العمالت  37-5

تعمل المجموعة على نطاق عالمي، وتتعرض لمخاطر الصـــرف األجنبي الناتجة عن التعرض لمخاطر مختلف العمالت وخاصـــة 

صرف  سعر  سعودي مقابل  دال يوج العمالت األخرى مقابل الدوالر األمريكي.تذبذب  صرف الريال ال سعر  تعرض لمخاطر تذبذب 

شطة  .مثبت التحويل سعرالدوالر األمريكي حيث أن  سي عن المعامالت التجارية واألن سا شلك أ شأ مخاطر العمالت األجنبية ب تن

 االستثمارية والتمويلية.

سة المجموعة بأن  سيا شراكت التابعة بإجراء مراجعة منتظمة للتعرضات لمخاطر العمالت وتفوض عملية تتطلب  تقوم اكفة ال

اتخاذ قرارات التحوا إلدارة الخزينة العالمية التي تقوم ســـابك بتنفيذ اكفة عمليات المتاجرة بالمشـــتقات مركزيًا. وبالنســـبة 

لمجموعة بالتأكد أن صــافي التعرض للمخاطر المصــاحبة للموجودات والمطلوبات النقدية المســجلة بعمالت أجنبية، تقوم ا

ضــمن المســتويات المقبولة وذلك من خالل شــراء وبيع عمالت أجنبية باألســعار الفورية عند الضــرورة، لمقابلة فروقات عدم 

 التوازن قصيرة األجل.

ل المبيعات، والمبالغ المســـتحقة تتعرض المجموعة حاليًا لمخاطر العمالت على األرصـــدة بما في ذلك الذمم المدينة مقاب 

الدفع للموردين، واإليداعات لدى البنوك والقروض المسجلة بعمالت عدا الريال السعودي. تشتمل العمالت التي تتم بها هذه 

 المعامالت بشلك أساسي على الدوالر األمريكي، واليورو، والجنيه اإلسترليني واليوان الصيني.

التعرض لها بشـــأن الدوالر امريكي ال تعتبر هامة بالنســـبة للمجموعة ألن ســـعر صـــرف الدوالر إن مخاطر العمالت التي تم 

 األمريكي مثبت مقابل الريال السعودي.

سعودي مقابل العمالت  صرف الريال ال سعر  سية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المعقولة في  سا ضح الجدول أدناه ح يو

بشأن الموجودات والمطلوبات النقدية الخاصة بالمجموعة، بعد خصم عمليات  –ت األخرى  ابتة مع بقاء اكفة المتغيرا -األجنبية 

 ديسمبر: 31التحوا المبرمة للسنة المنتهية في 

 

 الماكسب )الخسائر( من خالل قائمة الدخل

 للسنة المنتهية في 

 

 2020ديسمبر  31 

 2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 716,638  (183,504)  ٪10سعر صرف اليورو مقابل الريال السعودي بنسبة الزيادة في 

 (20,968)  (53,774)  ٪10الزيادة في سعر صرف الجنية اإلسترليني مقابل الريال السعودي بنسبة  

 19,445  117,942  ٪10الزيادة في سعر صرف اليوان الصيني مقابل الريال سعودي بنسبة 

 

 لمخاطر العمالت األجنبية في نهاية السنة المالية اكآلتي )محولة بآالف الرياالت السعودية(:اكنت التعرضات 
 

 2020ديسمبر  31كما في  

 يوان صيني جنيه إسترليني يورو 

 842,985  101,183  (3,723,023) نقدية وأرصدة لدى البنوك )بما في ذلك الودائع ألجل(

 444,322  265,033  3,977,544  أخرى مدينة نقدية وذمم ذمم مدينة تجارية 

    -     -  - قروض

 (81,365)  (152,047)  (1,206,747) ذمم دائنة تجارية

 (26,521)  (751,907)  (882,825)  ذمم نقدية دائنة أخرى

 1,179,421  (537,738)  (1,835,051)  إجمالي صافي التعرضات النقدية 

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31كما في  

 240,958 (190,576) (1,698,140) نقدية وأرصدة لدى البنوك )بما في ذلك الودائع ألجل(

 363,088 71,020 5,823,644 أخرى مدينة نقدية وذمم ذمم مدينة تجارية 

 - - (3,235,755( قروض

 (72,888) (47,497) (194,876) ذمم دائنة تجارية

 (336,706) (42,625) - ذمم نقدية دائنة أخرى

 194,452 (209,678) 873,694 إجمالي صافي التعرضات النقدية
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 مخاطر أسعار العموالت  37-6

تمثل مخاطر أســـعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســـتقبلية ألداة مالية ما 

سوق  نتيجة سائدة في ال سعار العموالت ال سوق. تتعلق مخاطر التغيرات في أ سائدة في ال سعار العموالت ال التغيرات في أ

ــة بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائمة.  ــي بالتزامات القروض طويلة األجل الخاص ــاس ــلك أس التي تتعرض لها المجموعة بش

بإدارة مخاطر أســـعار العموالت من خالل االحتفاظ بمحفظة متوازنة من القروض التســـهيالت المرتبطة  تقوم المجموعة 

شتقات مالية ةبعمولة  ابتة ومتغير  صاريف العموالت، تقوم المجموعة بإبرام م شأن م . ولتقليل التقلبات وزيادة التوقعات ب

 عموالت قائمة.، لم يكن لدى المجموعة مقايضات أسعار 2020و  2019بسيطة مثل مقايضات أسعار العموالت. خالل عامي 

يبين الجدول التالي حساسية المجموعة تجاه التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العموالت، مع بقاء اكفة المتغيرات األخرى 

نة المنتهية في  عائمة( للســـ بة )من خالل األ ر على القروض المرتبطة بعمولة  تة، على ربح المجموعة قبل الضـــري  31 اب

 ديسمبر:
 
 2020ديسمبر  31 

 

الماكسب )الخسائر( من خالل قائمة الدخل 

 الموحدة

 نقطة أساس 100 -  نقطة أساس 100+   

 164  (164) شهر سايبور 1

 (23)  23 أشهر سايبور 3

 378  (378) أشهر سايبور 6

 120  (120) أشهر اليبور 6

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31 

 

قائمة الدخل الماكسب )الخسائر( من خالل 

 الموحدة

 نقطة أساس 100 -  نقطة أساس 100+  
    

 495  (495) أشهر سايبور 3

 1,080  (1,080) أشهر سايبور 6 

 3,449  (3,449) أشهر اليبور 6

 مخاطر السلع  37-7

والبنزين والغاز الطبيعي تتعرض المجموعة أل ر التقلبات في الســوق على أســعار مختلف مدخالت اإلنتاج بما في ذلك النافثا 

 والكهرباء.
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 إدارة رأس المال  37-8

 إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو دعم أعمالها وزيادة العائد على المساهمين.

والدائنين في الســـوق تتمثل ســـياســـة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية للحفاظ على  قة المســـتثمرين 

ضوء التغيرات  سمالها وإجراء التعديالت عليه في  ستقبلي لألعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيلك رأ والحفاظ على التطور الم

ــطة  ــادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنش في الظروف االقتص

ــوماً  ــغيلية مقس ــيطرة. لم تطرأ أية تغيرات على طريقة  التش ــاهمين، وحقوق الملكية غير المس على إجمالي حقوق المس

ساهمين العاديين  ستوى توزيعات األرباح للم سنة. كما يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة م المجموعة في إدارة رأس المال خالل ال

لها لمتطلبات رأس مال مفروضــة خارجيًا. فيما يلي تحلياًل  وإدارة رأس المال.  لم تخضــع المجموعة أو أي من الشــراكت التابعة

 بنسب دين المجموعة إلى حقوق الملكية في نهاية السنة المالية:

 

 2020ديسمبر  31 
  2019ديسمبر  31 

 (39)معدلة، إيضاح 
    

 93,667,954  101,231,425 إجمالي المطلوبات

 (36,639,314)  (33,156,216) ناقصا: نقدية وأرصدة لدى البنوك

 57,028,640  68,075,209 صافي الدين

    

 206,812,663  194,237,125 إجمالي حقوق الملكية

 %28  %35 ديسمبر 31نسبة الدين إلى حقوق الملكية كما في 

 

 .أرباحصدار سندات وتوزيعات نتيجة إل %35إلى  %28نسبة الدين إلى حقوق الملكية من  زادت
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة -38

 االرتباطات الرأسمالية  38-1

مليار ريال  12.27: 2019ديســـمبر  31مليار ريال ســـعودي ) 6.22، اكن لدى المجموعة ارتباطات قدرها 2020ديســـمبر  31كما في 

 سعودي( تتعلق بمصاريف رأسمالية.

 31٪ في شـركة معادن وعد الشـمال للفوسـفات. كما في 15 لدى سـابك التزامات تجاه حصـتها في حقوق ملكيتها البالغة

مليار ريال سعودي(.  0.074: 2019ديسمبر  31مليار ريال سعودي ) 0.14، بلغت االلتزامات القائمة تجاه هذا االستثمار 2020ديسمبر 

فقت ســـابك على وفقا لشـــروا االتفاقيات المبرمة مع المســـاهمين اآلخرين والمقرضـــين الخارجيين للمشـــروع، فقد وا

شروع  شروع، في ظل ظروف معينة، وبالقدر المطلوب، وذلك في حال الزيادة في تلكفة الم ضافي للم ساهمة بتمويل إ الم

 التقديرية

أبرمت المجموعة ترتيب مشترك مناصفة مع شركة اكسون موبيل )من خالل شركة اكسون موبيل جولف كوست انفستمنت 

شغيل  شاء وت صميم وإن شتركة ووحدتي بوليمر. من المتوقع أن يبدأ المحدودة( لت سير اإليثيلين المملوكة ملكية م وحدة تك

 .2023أو  2022المشروع عملياته في عام 

لقاء االرتباطات الرأســـمالية  2025وقعت المجموعة اتفاقيات مع الموردين، وتســـتحق على مدى ســـنوات مختلفة حتى عام 

 تعاقدياروا هذه االتفاقيات، التزمت المجموعة بالحد األدنى المنصــوص عليه للعمليات الجارية ضــمن أعمالها. وبموجب شــ

 على مدى فترات العقود.

 الضمانات 38-2

مليار ريال سعودي  18.0قدمت سابك ضمانات بشأن السندات وبعض القروض ألجل الممنوحة لبعض الشراكت التابعة والتي بلغت 

 مليار ريال سعودي(. 17.7: 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31كما في 

 االلتزامات المحتملة  38-3

 3.12: 2019ديسمبر  31مليار ريال سعودي ) 2.87أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها، ضمانات بنكية بمبلغ 

 مليار ريال سعودي( خالل دورة األعمال العادية.

 عقود اإليجار  38-4

 تة في قائمة الدخل الموحدة:فيما يلي مبالغ اإليجار المثب

  
 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2019ديسمبر  31
     (39)معدلة، إيضاح 

 1,497,486 1,533,158  (8مصروف استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 318,993 280,364  (30مصروف عمولة عن التزامات عقود إيجار )إيضاح 

 157,402 6,791  مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل 

 13,714 74,762  مصروف متعلق بعقود إيجار لموجودات منخفضة القيمة

 132,884 39,243  دفعات إيجار متغيرة 

صادرة بشأن عقود اإليجار قدره  . كما اكن لدى 2020مليار ريال سعودي في عام  1.68اكن لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية 

ستخدام والتزامات عقود اإليجار بقيمة  ضافات غير نقدية لموجودات حق اال سعودي في عام  0.61المجموعة إ  .2020مليار ريال 

 .37تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المتعلقة بعقود اإليجار في اإليضاح 
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 وااللتزامات المحتملة )تتمة( التعهدات -38

 عقود اإليجار )تتمة(  38-4

 المجموعة كمؤجر

ــافي  ــتحقة القبض بموجب هذه العقود والقيمة الحالية لص ــتقبلية المس فيما يلي تحلياًل بالحد األدنى لدفعات اإليجار المس

 الحد األدنى لهذه الدفعات:

 2020ديسمبر  31 

 

الحد األدنى لدفعات 

المستحقة اإليجار 

 القيمة الحالية  القبض
    

 7,385  14,694 خالل سنة واحدة

 35,339  77,931 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 58,829  128,053 أكثر من خمس سنوات 

    

 101,553   220,678 إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض 

  -   (119,125)  ناقصًا: المبالغ التي تمثل إيرادات تمويل 

 101,553  101,553 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

 

 (39)معدلة، إيضاح  2019ديسمبر  31  

 

الحد األدنى لدفعات 

اإليجار المستحقة 

 القيمة الحالية  القبض
    

 17,300  35,703 خالل سنة واحدة

 82,791  154,692 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 137,821  185,045 أكثر من خمس سنوات
    

 237,912  375,440 إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض

 -  (137,528) ناقصًا: المبالغ التي تمثل إيرادات تمويل

 237,912  237,912 اإليجار المستحقة القبضالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 

تعتبر المجموعة كمؤجر في بعض عقود التوريد، وبموجبها يتم نقل حق اســتخدام المعدات ذات العالقة وبشــلك أســاســي 

اإلنتاجية ســـنة وتمثل غالبية هامة من األعمار  20إلى  15أنابيب الغاز وملحقاتها األخرى. تتراوح فترات عقود اإليجار ما بين 

 للموجودات المعنية. إن المؤجر مسؤول عن الصيانة والتأمين على الموجودات.

وبشـلك عام، هناك حد أدنى من الدفعات المسـتحقة من المسـتأجرين بصـرف النظر عن االنتهاء المحتمل لالتفاقيات. عليه،  

 فإن تجديد اتفاقيات اإليجار ممكن، ويتم ذلك بموجب اتفاق متبادل.
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(. واستكمااًل لعملية استحواذ أرامكو 1-3قامت سابك بتغيير المعالجة المحاسبية لبعض المنشآت كما هو مبين في اإليضاح )

أهدافهما ٪ من أسهم سابك، فقد تم إجراء بعض الدراسات والتحليالت لمواءمة جهود الشركتين لتحقيق 70السعودية على 

االستراتيجية على المستويين المحلي والعالمي. تضمنت هذه الدراسات والتحليالت مواءمة التقديرات المحاسبية واالفتراضات 

واألحاكم الهامة )"األحاكم الهامة"( وخاصة فيما يتعلق بتقويم السيطرة حول استثمارات سابك في بعض المنشآت النظامية 

٪ من أسهمها. حالًيا، يبلغ عدد هذه المنشآت النظامية سبع منشآت، وتقع 50لتي تمتلك سابك )"المنشآت النظامية"(، وا

 جميعها في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

قامت سابك بتوحيد القوائم المالية لتلك المنشآت النظامية بما يتماشى مع األحاكم الهامة المطبقة السابقة، وفًقا للمعايير 

. يعتمد توحيد القوائم المالية 2020مارس  31لية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى الدو

لهذه المنشآت النظامية بشلك أساسي على تطبيق "األحاكم الهامة" إلى جانب تطبيق المعايير ذات الصلة، والتي ال تتوافق 

لمتبعة من قبل أرامكو السعودية. نظًرا لكونها "الشركة األم" اعتباًرا من تاريخ في بعض الحاالت مع األحاكم المحاسبية ا

االستحواذ على سابك، فإنه يتعين على أرامكو السعودية إعداد قوائمها المالية الموحدة باستخدام سياسات وأحاكم محاسبية 

وأرامكو السعودية مواءمة "األحاكم الهامة"  موحدة للمعامالت واألحداث األخرى وفًقا لظروف مما لة. وعليه، قررت سابك

 المطبقة في هذا الصدد، واتباع السياسات المحاسبية الموحدة واألحاكم المطبقة من قبل أرامكو السعودية.

تماشًيا مع السياسات المحاسبية الموحدة واألحاكم المطبقة، واستناًدا إلى إعادة تقويم السيطرة على هذه المنشآت 

 تم تغيير المعالجة المحاسبية المتعلقة بالمنشآت النظامية األربع التالية:النظامية، 

 شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت( .1

 شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا( .2

 الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق( .3

 الشركة السعودية للميثاكريليت )سماك( .4

، توقفت سابك عن توحيد القوائم المالية لهذه 2020خالل الربع الثاني من عام كما في تاريخ استحواذ أرامكو السعودية 

المنشآت النظامية األربع واعتبرتها "ترتيبات مشتركة"؛ وإ بات  ال ة منها بأ ر رجعي )"ينبت" و "كيميا" و "شرق"( اكستثمارات 

"( اكستثمارات في "عملية مشتركة" عن في "مشاريع مشتركة" وذلك بتطبيق طريقة حقوق الملكية، مع إ بات )"سماك

 من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف في القوائم المالية الموحدة. سابك حصةطريق إ بات 

نظًرا للتغير في األحاكم الهامة، قامت سابك بمراجعة الترتيبات المشتركة األخرى التي أبرمتها في الماضي وتبين لها أنه اكن 

، قامت سابك بزيادة حصتها 2017صدف والرازي على غرار ذلك كترتيبات مشتركة في الفترات السابقة. في أغسطس  يتعين إ بات

٪ من األسهم المملوكة من قبل مستثمر 50٪ نتيجة لممارسة خيار الشراء للنسبة المتبقية وقدرها 100٪ إلى 50في صدف من 

 تاريخ.رخر وانتقلت إليها السيطرة على صدف كما في هذا ال

، انتقلت السيطرة على شركة الرازي إلى سابك نتيجة النتهاء اتفاقية المشروع المشترك التي أبرمتها سابك 2018في نوفمبر 

٪ من األسهم المملوكة من قبل 50مع مستثمر رخر، مما منح سابك الحق المباشر في شراء النسبة المتبقية وقدرها 

، مما أدى إلى زيادة 2019ت المفاوضات مع المستثمر اآلخر عن إبرام صفقة في يونيو المستثمر اآلخر. إضافة إلى ذلك، أسفر 

٪. وحيث أن هذه الصفقة تتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة دون 75حصة سابك في شركة الرازي إلى 

عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية  تغيير في السيطرة، عليه تم تسجيلها كمعاملة حقوق ملكية، وإ بات الزيادة في العوض

 مليون ريال سعودي. 5,550غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية العائدة للشركة األم بقيمة 

بتاريخ الحصول على السيطرة، ووفًقا ألفضل تقديرات اإلدارة، نتج عن محاسبة االستحواذ تسجيل إضافي للممتلاكت والمصانع 

مليون ريال سعودي(  1,441مليون ريال سعودي والرازي  1,539ل سعودي )تمثل صدف منها مليون ريا 2,980والمعدات بمبلغ 

مليون ريال سعودي(.  5,702مليون ريال سعودي والرازي  3,186مليون ريال سعودي )تمثل صدف منها  8,888وشهرة بقيمة 

في التغير  المحاسبية،التغير اآلخر في المعالجة  إن ر ار تقويم السيطرة هذا بأ ر رجعي تعتبر ر ار غير نقدية بطبيعتها. يتمثل

  (.2-3في المحاسبة عن العقود اآلجلة لشركة الرازي كما هو موضح في اإليضاح )
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يوضح الجدول أدناه أ ر جميع التعديالت المذكورة أعاله:

كما في

 2019ديسمبر  31
التعديالت )معدلة(

كما في

  2019ديسمبر  31
(سابقا )قوائم مالية منشورة

 الموجودات

 الموجودات غير المتداولة:

162,990,284 (26,574,132)  136,416,152  ممتلاكت ومصانع ومعدات

7,065,965 (625,459)  6,440,506  موجودات حق استخدام

12,377,613 8,113,937  20,491,550  موجودات غير ملموسة

23,350,394 15,414,809  38,765,203 استثمارات في شراكت زميلة ومشاريع مشتركة

1,345,592     - 1,345,592  استثمار في أدوات دين

1,046,009     - 1,046,009  استثمار في أدوات حقوق ملكية

711,609     - 711,609  موجودات ضريبة مؤجلة

6,517,069  1,224,559  7,741,628  موجودات غير متداولة أخرى

215,404,535 (2,446,286)  212,958,249  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة:

26,413,580 (3,848,470)  22,565,110  مخزون

18,322,552 (1,576,503)  16,746,049  ذمم مدينة تجارية

6,353,755 (340,414)  6,013,341 مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى

5,558,554    - 5,558,554  استثمارات قصيرة األجل

38,312,775 (1,673,461)  36,639,314  نقدية وأرصدة لدى البنوك

94,961,216 (7,438,848)  87,522,368  إجمالي الموجودات المتداولة

310,365,751 (9,885,134)  300,480,617  إجمالي الموجودات

 حقوق الملكية والمطلوبات

30,000,000    - 30,000,000  رأس المال

15,000,000    - 15,000,000  احتياطي نظامي

110,889,032    - 110,889,032  احتياطي لعام

(3,265,084)    - (3,265,084) احتياطيات أخرى

16,137,960 9,959,616  26,097,576  األرباح المبقاة

168,761,908 9,959,616  178,721,524حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

42,489,414 (14,398,275)  28,091,139 حقوق الملكية غير المسيطرة

211,251,322 (4,438,659)  206,812,663 إجمالي حقوق الملكية

 المطلوبات غير المتداولة:

34,460,362  (3,585,623) 30,874,739  قروض طويلة األجل

5,767,063  (513,472) 5,253,591  التزامات عقود إيجار

18,048,848 (2,238,443) 15,810,405  منافع الموظفين

1,612,749  (905,641) 707,108  مطلوبات ضريبة مؤجلة

1,778,171  1,700,718 3,478,889 مطلوبات غير متداولة أخرى

61,667,193 (5,542,461) 56,124,732إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 المطلوبات المتداولة:

1,346,996     - 1,346,996  قروض قصيرة األجل

6,889,292  (1,214,113) 5,675,179 قسط متداول من قروض طويلة األجل

1,271,843  (77,210) 1,194,633 قسط متداول من التزامات عقود إيجار

12,888,175  2,380,003 15,268,178  ذمم دائنة تجارية

11,569,414  (761,529) 10,807,885  مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

3,481,516  (231,165) 3,250,351  زاكة وضريبة دخل مستحقة

37,447,236 95,986 37,543,222  إجمالي المطلوبات المتداولة

99,114,429 (5,446,475) 93,667,954 إجمالي المطلوبات

310,365,751 (9,885,134) 300,480,617  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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في المنتهية للسنة 

  2019ديسمبر  31

التعديالت )معدلة(

 في المنتهية للسنة

 2019ديسمبر  31

(سابقا )قوائم مالية منشورة

139,737,384 (4,341,381) 135,396,003اإليرادات

(104,217,191) (1,774,095) (105,991,286)تلكفة المبيعات

35,520,193 (6,115,476) 29,404,717إجمالي الربح

(10,677,188) 786,452 (9,890,736)مصاريف عمومية وإدارية

(10,009,998) 285,122 (9,724,876) مصاريف بيع وتوزيع

 9,789,105 (5,043,902) 14,833,007

- 1,734,046 1,734,046تاكملية نتائج مشاريع مشتركةالحصة في 

14,833,007 (3,309,856) 11,523,151الدخل من العمليات

(1,595,349)  - (1,595,349) غير تاكملية شراكت زميلةو مشتركة مشاريعالحصة في نتائج 

1,123,117 (65,925) 1,057,192إيرادات تمويل

(2,550,073) 332,390 (2,217,683)أعباء تمويل

(1,160,491) 266,465 (1,426,956)

(128,396) 559,894 431,498أخرى، صافي (مصاريف) ايرادات

11,682,306 (2,483,497) 9,198,809الدخل قبل الزاكة وضريبة الدخل

(2,100,000) 158,993 (1,941,007) مصروف الزاكة

(1,119,470) 465,538 (653,932)مصروف ضريبة الدخل، صافي

8,462,836 (1,858,966) 6,603,870السنةصافي دخل 

 المتعلق بـ: 

5,563,271 (365,158) 5,198,113 مساهمي الشركة األم

2,899,565 (1,493,808) 1,405,757حقوق الملكية غير المسيطرة

6,603,870 (1,858,966) 8,462,836

الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(

4.94(1.1)3.84 ربحية السهم من دخل العمليات

1.85(0.12) 1.73ربحية السهم من صافي الدخل المتعلق بمساهمي الشركة األم

6,175,843 (1,719,439) 4,456,404 للسنةإجمالي الدخل الشامل 

 المتعلق بـ:

3,642,217 (365,158) 3,277,059 مساهمي الشركة األم

2,533,626 (1,354,281) 1,179,345حقوق الملكية غير المسيطرة

4,456,404 (1,719,439) 6,175,843

35,572,929 (1,743,576) 33,829,353 التشغيلية األنشطة من النقدية صافي

(13,690,456) 1,331,396 (12,359,060)االستثمارية األنشطة في المستخدمة النقدية صافي

(26,287,425) 3,246,369 (23,041,056) التمويلية األنشطة في المستخدمة النقدية صافي

(4,404,952) 2,834,189 (1,570,763)النقدية وشبه النقدية في النقص
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التوزيعات -40

( على توزيعات 2020أبريل  21هـ )الموافق 1441شعبان  28صادقت الجمعية العامة السنوية، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 

ريال سعودي للسهم الواحد(، ويتضمن ذلك توزيعات أرباح نقدية أولية  4.4مليار ريال سعودي )بواقع  13.2أرباح نقدية قدرها 

، والتي تم إ باتها 2019ريال سعودي للسهم الواحد( تخص النصف األول من عام  2.2قع مليار ريال سعودي )بوا 6.6قدرها 

. تم إ بات المتبقي من توزيعات األرباح 2019ديسمبر  31ضمن حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

والتي  ،2020يونيو  30الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  مليار ريال سعودي في القوائم المالية األولية 6.6المعلنة والبالغة 

مليون ريال سعودي كماكفأة  1.8كما صادقت الجمعية العامة السنوية أيضًا على صرف مبلغ قدره . 2020أتيحت للتوزيع في مايو 

 ألعضاء مجلس اإلدارة تم تحميلها على المصاريف العمومية واإلدارية.

بمبلغ  2020عن النصف األول من عام  أولية(، أعلنت سابك عن توزيع أرباح نقدية 2020يونيو  16هـ )الموافق 1441شوال  24بتاريخ 

ريال سعودي عن السهم الواحد(، والتي تم إ باتها في القوائم المالية األولية الموحدة  1.5مليار ريال سعودي )بواقع  4.5

 .2020، والتي أتيحت للتوزيع في سبتمبر 2020يونيو  30ي الموجزة للفترة المنتهية ف

 2020(، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020ديسمبر  15هـ )الموافق 1442ربيع الثاني  30بتاريخ 

رباح المقترحة لموافقة ريال سعودي عن السهم الواحد(، تخضع توزيعات األ 1.50مليار ريال سعودي )بواقع  4.5بمبلغ 

 .2021المساهمين في الجمعية العامة السنوية في أبريل 

األحداث الالحقة -41

سمدة 1442جمادى األولى  20)الموافق  2021يناير  4في  شركة األ سابًقا  سابك للمغذيات الزراعية ] شركة  ستحوذت  ـــ(، ا هـ

صدر بالاكم سافكو"([ على رأس المال الم سعودية )" سانيك"( من العربية ال ستثمارات المغذيات الزراعية )" سابك ال شركة  ل ل

صدار  سافكو بإ سافكو من  59,368,738سابك في مقابل قيام  سابك في  صة ملكية  سابك، مما يرفع ح ضافي ل سهم إ

ــابك بتقديم %50.10إلى  42.99% ــفقة، قامت س ــروا الص ــانيك قبل  392. بموجب ش ــركة س ــعودي نقًدا لش مليون ريال س

إلى ســافكو، وســيتم تعديل ســعر الشــراء اعتماًدا على مســتويات صــافي رأس المال العامل وصــافي النقدية عند  تحويلها

 االنتهاء.

الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة والشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية اندمجت لكا من  ،2021في فبراير 

 المصالح.من خالل تطبيق طريقة مزج مع بتروكيميا 

يمكن أن يكون لها تأ ير  2020ديســـمبر  31في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في  

 في هذه القوائم المالية الموحدة. معروضجوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو 
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 الشراكت التابعة -42

 للمجموعة:فيما يلي بيانًا بالشراكت التابعة 

 بلد التأسيس  

 % 

 نسبة الملكية 

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2020ديسمبر  31كما في 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2019ديسمبر  31كما في 
    

والشراكت التابعة لها  سابك لوكسمبورج إس أي رر إل

 100.00 100.00 لوكسمبورج (1-42)إيضاح 

لالستثمارات الصناعية والشراكت التابعة لها شركة سابك 

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية (2-42)إيضاح 

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(

 100.00 100.00  المملكة العربية السعودية شركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي )نساند(

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية ك(يشركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية )سان

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية شركة سابك لخدمات االمدادات المحدودة

 100.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة

 50.00 100.00 المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية

 71.50 71.50 المملكة العربية السعودية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(الشركة الوطنية 

 70.00 70.00 المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية للغازات الصناعية )غاز(

 51.95 51.95 المملكة العربية السعودية شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 75.00 75.00 المملكة العربية السعودية (1-22)الرازي( )إيضاح الشركة السعودية للميثانول 

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية شركة الجبيل لألسمدة )البيروني(

 50.00 50.00 المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(

 48.07 48.07 العربية السعوديةالمملكة  الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(

)سابًقا: شركة األسمدة  شركة سابك للمغذيات الزراعية

 42.99 42.99 المملكة العربية السعودية )"سافكو"( (العربية السعودية

 35.00 35.00 المملكة العربية السعودية شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

 - - المملكة العربية السعودية الصناعية )ساباكت(شركة سابك للحفازات 

 - - المملكة العربية السعودية الشركة السعودية لأللياف الكربونية

 - - المملكة العربية السعودية الشركة السعودية اليابانية لألكريلونيترايل )شروق(

 :إيضاحات

  .يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضًا 

   تتمثل األنشطة الرئيسية لغالبية الشراكت التابعة للمجموعة في تصنيع وتسويق وتوزيع البتروكيماويات والتخصصات والمنتجات ذات

والبيروني وابن البيطار التي تشارك في أعمال المغذيات الزراعية وشركة حديد التي  الزراعية للمغذيات سابكالصلة باستثناء شراكت 

 تقوم بأعمال المعادن.  

  ،وكيان السعودية، شراكت مساهمة سعودية مدرجة في سوق األسهم السعودية سابك للمغذيات الزراعيةإن شراكت ينساب ،

 )تداول(.

  السعوديةشركة ال٪ من 50، على (بتروكيميا)شركتها التابعة المملوكة لها بالاكمل ، استحوذت شركة سابك، من خالل 2020خالل عام 

 (1-22من مساهم أجنبي. )انظر اإليضاح  المعدنية العضوية للكيماويات

 الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة والشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية مع بتروكيميا ت، اندمجالسنة نهاية بعد. 

 (41)انظر اإليضاح 

  .إن لك من شركة ساباكت والشركة السعودية لأللياف الكربونية وشركة شروق تحت التصفية 
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 الشراكت التابعة )تتمة( -42

 أي.آر. إل والشراكت التابعة لها:شركة سابك لوكسمبورج إس.  42-1

 بلد التأسيس  

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2020ديسمبر  31كما في 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2019ديسمبر  31كما في 

    الشراكت التابعة

 100.00 100.00 األرجنتين سابك للبالستيكيات المبتكرة األرجنتين أس أر أل

 100.00 100.00 األرجنتين إس إتش بي بي أرجنتينا إس رر إل

 100.00 100.00 أستراليا سابك أستراليا بي تي واي المحدودة

 100.00 100.00 النمسا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي ام بي اتش وشراكؤها

اندوستريا اي  –سابك للبالستيكيات المبتكرة أمرياك الجنوبية 

 100.00 100.00 البرازيل كوميرسيو دي بالستيكوس المحدودة

 100.00 100.00 البرازيل كوميرسيو دي بالستيكوس إل -إس إتش بي بي ساوث أمريكيا 

 100.00 100.00 بلجياك لويك )بال( –ليمبورغ –إن في بايبليدنغ أنتويربن 

 100.00 100.00 بلجياك سابك بلجياك ان في

 100.00 100.00 كندا للبالستيكيات المبتكرة كنداسابك 

 100.00 100.00 كندا تي دي ايه

 100.00 100.00 الصين سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة الصين

 100.00 100.00 الصين جونجين -سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة 

 100.00 100.00 الصين المحدودة شنغهايسابك للبالستيكيات المبتكرة الدولية للتجارة 

 100.00 100.00 الصين شنغهاي -سابك إلدارة البالستيكيات المبتكرة المحدودة 

 100.00 100.00 الصين شنغهاي  -سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة 

 100.00 100.00 الصين شركة سابك شنغهاي للتجارة المحدودة

 100.00 100.00 الصين والتطوير المحدودةسابك )الصين( لألبحاث 

 100.00 100.00 الصين سابك شنغهاي للصناعات المحدودة

 100.00 100.00 التشيك سابك للبالستيكيات المبتكرة التشيك أس رر أو

 100.00 100.00 التشيك إس إتش بي بي تشيك إس.رر.أو.

 100.00 100.00 الدنمارك سابك للبالستيكيات المبتكرة الدنمارك أيه بي أس

 100.00 100.00 الدنمارك سابك نورديك أيه/أس

 100.00 100.00 الدنمارك إس إتش بي بي دنمارك ايه بي اس

 100.00 100.00 فنلندا سابك للبالستيكيات المبتكرة فنلندا أو واي

 100.00 100.00 فنلندا إس إتش بي بي فينالند أو واي

 100.00 100.00 فرنسا سابك فرنسا أس أيه أس

 100.00 100.00 فرنسا سابك للبالستيكيات المبتكرة فرنسا اس إيه إس

 100.00 100.00 فرنسا إس إتش بي بي فرنسا أس أيه أس

 100.00 100.00 ألمانيا سابك ألمانيا جي أم بي أتش

 100.00 100.00 ألمانيا دويتشالند القابضة جي إم بي إتش
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 الشراكت التابعة )تتمة( -42

 شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إل والشراكت التابعة لها )تتمة( 42-1

 بلد التأسيس  

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2020ديسمبر  31كما في 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2019ديسمبر  31كما في 

    الشراكت التابعة

 100.00 100.00 ألمانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي ان بي اتش

 100.00 100.00 ألمانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة ألمانيا جي ام بي اتش

 100.00 100.00 ألمانيا سابك للبولي أولفينات جي ام بي اتش

 100.00 100.00 ألمانيا إم بي إتشإس إتش بي بي ألمانيا جي 

 100.00 100.00 اليونان سابك اليونان ام إي بي إي

 100.00 100.00 هونغ كونغ سابك للبالستيكيات المبتكرة هونج كونج

 100.00 100.00 هونغ كونغ سابك للبالستيكيات المبتكرة اس ري تي القابضة المحدودة

 100.00 100.00 هونغ كونغ تايوان المحدودةسابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة 

 100.00 100.00 هونغ كونغ إس إتش بي بي هونغ كونغ

 100.00 100.00 هنغاريا سابك هنغاريا كي اف تي

 100.00 100.00 هنغاريا سابك للبالستيكيات المبتكرة هنغاريا كي اف تي

 100.00 100.00 هنغاريا إس إتش بي بي هنغاريا كي اف تي

 100.00 100.00 الهند سابك الهند بي في تي المحدودة

 100.00 100.00 الهند سابك للبالستيكيات المبتكرة الخاصة الهند المحدودة

 100.00 100.00 الهند سابك لألبحاث والتقنية بي في تي المحدودة

 100.00 100.00 الهند هاي بيرفورمانس بالستكس إنديا بي في تي ليمتد

 100.00 100.00 إيطاليا للبالستيكيات المبتكرة إيطاليا اس رر إلسابك 

 100.00 100.00 إيطاليا سابك إيطاليا اس ار إل

 100.00 100.00 إيطاليا مبيعات سابك إيطاليا أس ار إل

 100.00 100.00 إيطاليا إس إتش بي بي إيطاليا أس ار إل

 100.00 100.00 إيطاليا إس إتش بي بي مبيعات إيطاليا المحدودة

 100.00 100.00 اليابان سابك اليابان المحدودة

 100.00 100.00 اليابان سابك بتروكيمياكلز اليابان المحدودة

 100.00 100.00 كوريا سابك كوريا المحدودة

 100.00 100.00 كوريا إس إتش بي بي كوريا المحدودة

 100.00 100.00 ماليزيا سابك للبالستيكيات المبتكرة ماليزيا

 100.00 100.00 ماليزيا إس إتش بي بي ماليزيا اس دي إن. بي اتش دي

 100.00 100.00 المكسيك سابك للبالستيكيات المبتكرة المكسيك

 100.00 100.00 المكسيك سابك للبالستيكيات المبتكرة للخدمات المكسيك

دي  سابك لتصنيع البالستيكيات المبتكرة المكسيك إس دي رل إل

 100.00 100.00 المكسيك سي في

 100.00 100.00 المكسيك البالستيكيات المبتكرة المكسيك إس دي رر إل دي سي في

 100.00 100.00 هولندا بي في اسنيج يوني هاي فاي

 100.00 100.00 هولندا سابك اكبيتال بي في

 100.00 100.00 هولندا بي في 1سابك اكبيتال 

 100.00 100.00 هولندا نقل البتروكيماويات بي فيخدمات خط أنابيب 

 100.00 100.00 هولندا سابك أوروبا بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للتقنيات العالمية بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك العالمية القابضة بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة بي في
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 الشراكت التابعة )تتمة( -42

 شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إل والشراكت التابعة لها )تتمة( 42-1

 

 

 بلد التأسيس 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2020ديسمبر  31كما في 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2019ديسمبر  31كما في 

    الشراكت التابعة

 100.00 100.00 هولندا للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي فيسابك 

 100.00 100.00 هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة للمرافق بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للتراخيص بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك ليمبورج بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك مبيعات أوروبا بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للبتروكيماويات بي في

 100.00 100.00 هولندا سابك للمشاريع التضامنية

 100.00 100.00 هولندا سابك للتعدين بي في

 100.00 100.00 هولندا إس إتش بي بي هولدينج بي في

 100.00 100.00 هولندا للتقنيات العالمية بي فيإس إتش بي بي 

 100.00 100.00 هولندا إس إتش بي بي للمشاريع التضامنية بي في

 100.00 100.00 هولندا إس إتش بي بي اكبيتال بي في

 100.00 100.00 هولندا بي في 1إس إتش بي بي اكبيتال 

 100.00 100.00 هولندا بي في 2إس إتش بي بي اكبيتال 

 100.00 100.00 هولندا إس إتش بي بي بي في

 100.00 100.00 هولندا إس إتش بي بي سيلز بي في

 100.00 100.00 بولندا سابك للبالستيكيات المبتكرة بولندا بولندا

 100.00 100.00 بولندا سابك بولندا

 100.00 100.00 بولندا إس إتش بي بي بولندا إس بي زد أو. أو.

 100.00 100.00 روسيا الشرقية المحدودةسابك أوروبا 

 100.00 100.00 روسيا سابك للبالستيكيات المبتكرة روسيا

 100.00 100.00 روسيا إس إتش بي بي روسيا أو أو أو

 100.00 100.00 سنغافورة سابك للبالستيكيات المبتكرة بي تي إي المحدودة سنغافورة

 100.00 100.00 سنغافورة تي إي المحدودة سنغافورة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي

 100.00 100.00 سنغافورة سابك للبالستيكيات المبتكرة سنغافورة بي تي إي، المحدودة

 100.00 100.00 سنغافورة سابك رسيا باسيفيك بي ت أي المحدودة

 100.00 100.00 سلوفاكيا إس.رر.أو.سلوفاكيا  سابك للبالستيكيات المبتكرة

 100.00 100.00 اسبانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة اسبانيا

 100.00 100.00 اسبانيا سابك للبالستيكيات المبتكرة جي بي بي في

 100.00 100.00 اسبانيا مبيعات سابك اسبانيا

 100.00 100.00 اسبانيا سابك للتسويق اسبانيا

 100.00 100.00 اسبانيا إس إتش بي بي مانيوفاكتشورينغ إس ال

 100.00 100.00 اسبانيا مانيوفاكتشورينغ ماركتينغ اسبانيا إس إل

 100.00 100.00 السويد الشركة السعودية للبالستيكيات المبتكرة السويد ايه بي

 100.00 100.00 تايالند سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة )تايالند(
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 الشراكت التابعة )تتمة( -42

 شركة سابك لوكسمبورج إس. أي.آر. إل والشراكت التابعة لها )تتمة( 42-1

 

 

 

 بلد التأسيس 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2020ديسمبر  31كما في 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2019ديسمبر  31كما في 

    التابعةالشراكت 

 100.00 100.00 تايالند سابك تايالند المحدودة

 100.00 100.00 تركيا إس إتش بي بي بتروكيميا تياكريت ليمتد سيركيتي

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك العالمية المحدودة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك تيس القابضة المحدودة

المبتكرة ايه بي اس المحدودة المملكة سابك للبالستيكيات 

 100.00 100.00 المملكة المتحدة المتحدة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك للبالستيكيات المبتكرة المحدودة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك المملكة المتحدة المحدودة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك لضمان التقاعد المملكة المتحدة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة سابك المملكة المتحدة للبتروكيماويات المحدودة

 100.00 100.00 المملكة المتحدة إس إتش بي بي سيلز المملكة المتحدة المحدودة

 100.00 100.00 الواليات المتحدة اكساتيك المحدودة

 51.00 51.00 المتحدةالواليات  شراكة مصنع فيرنون فينول ام تي

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك األمريكيتين إنك.

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك القابضة أمرياك إل بي

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك للبالستيكيات المبتكرة ام تي فيرنون المحدودة

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك للبالستيكيات المبتكرة أمرياك المحدودة

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك للبتروكيماويات القابضة أمرياك

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك للمشاريع التضامنية القابضة أمرياك المحدودة

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك للمشاريع األمريكية المحدودة

 100.00 100.00 الواليات المتحدة امرياكز جروث المحدودةسابك 

 100.00 100.00 الواليات المتحدة سابك يو أس ميثانول المحدودة 

 100.00 100.00 الواليات المتحدة إس إتش بي بي يو إس المحدودة

 100.00 100.00 أوراغوي سابك أوراغوي اس ايه

 100.00 100.00 فيتنام سابك فيتنام المحدودة

 100.00 100.00 فيتنام إس إتش بي بي فيتنام المحدودة

 50.10 - الواليات المتحدة بالك دايموندس ستركستشرز المحدودة
 

 إيضاح:

  ونظرًا 2018يناير  1بالك دايموندس ستركستشرز المحدودة: نظرًا النتقال السيطرة على شركة بالك دايموندس إلى المجموعة كما في ،

 .2020فبراير  2. تم بيع هذا االستثمار بتاريخ 2018يناير  1السيطرة، تم توحيد هذا االستثمار اعتبارًا من للتغير في 

 على هيلك المنشآت النظامية لمجموعة سابك لوكسمبورج ونموذج األعمال الخاصة  أ رتمشاريع إعادة هيلكة سابك  أتمت ،202 خالل

يمثل المشروع إعادة هيلكة معظم األعمال المتخصصة الحالية التي يطلق عليها البوليمرات عالية األداء، والمدرجة ضمن مجموعة  .بها

  .تقريبا منشأة نظامية إضافية 36البالستيكيات المبتكرة. نتج عن إعادة الهيلكة هذه إنشاء 
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 سابك لالستثمارات الصناعية: الشراكت التابعة لشركة 42-2

 

 بلد التأسيس 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2020ديسمبر  31كما في 

% 

 نسبة الملكية

 )المباشرة وغير المباشرة(

 2019ديسمبر  31كما في 

 100.00 100.00 جيرنزي شركة ساباكب للتأمين

 100.00 100.00 تركيا شركة سابك بتروكيميا تياكريت ليمتد )سابك تركيا(

 100.00 100.00 لبنان شركة سابك ميدل إيست أوفشور

 100.00 100.00 جنوب أفريقيا شركة سابك جنوب أفريقيا

 100.00 100.00 مصر شركة سابك أفريقيا للتجارة والتسويق

 100.00 100.00 المغرب شركة سابك المغرب

 شركة سابك لإلعارة و االنتقاالت الدولية

اإلمارات العربية 

 100.00 100.00 المتحدة

 شركة سابك لإلعارة و االنتقاالت

اإلمارات العربية 

 100.00 100.00 المتحدة

 100.00 100.00 تونس شركة سابك تونس

 100.00 100.00 كينيا سابك كينيا  

 100.00 100.00 باكستان سابك باكستان )بي في تي(

 المحدودةالشركة العالمية للشحن والنقل 

المملكة العربية 

 99.00 99.00 السعودية

 شركة سابك لخدمات االمدادات المحدودة

المملكة العربية 

 99.00 99.00 السعودية

 شركة سابك لخدمات التخزين )سابتانك(

المملكة العربية 

 90.00 90.00 السعودية

 شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية )كيمتانك(

العربية  المملكة

 75.00 75.00 السعودية

 إيضاحات:

   وتقوم بتقديم الخدمات اإلدارية للشراكت العالمية المحددة من قبل 2018تم تأسيس شركة سابك لإلعارة واالنتقاالت خالل عام ،

 المجموعة وأن هذه الشركة حاليًا تحت التصفية.
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 )شركة مساهمة سعودية(
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فيما يلي بيانًا باستثمارات المجموعة في الشراكت الزميلة والترتيبات المشتركة. تعتبر هذه االستثمارات استثمارات استراتيجية 

 للمجموعة.
 

 
 

 

 

 بلد التأسيس

 

 

 

 

 األنشطة الرئيسية

% 

 نسبة الملكية

)المباشرة وغير 

 المباشرة(

 2020ديسمبر  31كما في 

% 

 نسبة الملكية

)المباشرة وغير 

 المباشرة(

ديسمبر  31كما في 

2019 

     الشراكت الزميلة

 33.33 33.33 بتروكيماويات مملكة البحرين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

 30.40 30.40 ألمنيوم مملكة البحرين شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم

 30.00 30.00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية شركة معادن للفوسفات

 24.81 24.81 خدمات المملكة العربية السعودية شركة مرافق الطاقة والماء في الجبيل وينبع )مرافق(

 20.62 20.62 ألمنيوم مملكة البحرين ش.م.ب )ألبا( –شركة ألمنيوم البحرين 

 20.00 20.00 نقل المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 15.00 15.00 مغذيات زراعية المملكة العربية السعودية شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 25.00 25.00 استثمارات المملكة العربية السعودية الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي )دسر(

 24.99 31.50 كيماويات متخصصة سويسرا جي هیإ نتیلكار 

 33.33 33.33 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية للبيوتانول المحدودة )سابوكو(الشركة السعودية 

 20.00 25.00  سلسلة التوريد ألمانيا كو كيه جي )"أيه رر جي"( اندأيه رر جي إم بي إتش 

     

     المشاريع المشتركة

شركة سانيوبيك/ سابك تيانجين للبتروكيماويات 

 بتروكيماويات الصين المحدودة
50.00 50.00 

 50.00 50.00 بتروكيماويات سنغافورة أس. كي نلكسلين المحدودة –شركة سابك 

 50.00 50.00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية كوزمار انك

 50.00 50.00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

 50.00 50.00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا(

 50.00 50.00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(

 100.00 43.00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية شركة أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة

سابك بالستيك إنرجي أدفانست ريسيلكينغ )"سابك 

 - 50.00 بتروكيماويات هولندا بالستيك إنرجي"(

     

     

     العمليات المشتركة

 50.00 50.00 بتروكيماويات هولندا يوتيليتي سبورت جروب بي. في

 50.00 50.00 بتروكيماويات الواليات المتحدة األمريكية جولف كوست جروث فيننشر إل. إل. سي

 50.00 50.00 بتروكيماويات المملكة العربية السعودية الشركة السعودية للميثاكريليت )سماك(

  



 لها التابعة والشراكت)سابك(  األساسية للصناعات السعودية الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات 
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 إيضاحات:

  .يمثل بلد التأسيس المقر الرئيسي للشركة أيضًا 

  من شركة لكارينت، وهي شركة عالمية متخصصة في 24.99استحوذت سابك على حصة قدرها ، 2018لكارينت: خالل عام ٪

  (1-10.  )إيضاح 2020في عام  %6.51الصناعات الكيماوية ومدرجة في سوق األسهم السويسرية، وارتفع استثمارها بنسبة 

  بالاكمل لشركة نساند. خالل عام شركة أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة شركة ذات مسؤولية محدودة، واكنت مملوكة

 ، تم تحويل جزء من الملكية إلى المساهم، شركة جبر شميد المحدودة، وتقع في ألمانيا.  2020

 .سابك بالستيك إنرجي هي مشروع مشترك وتعمل في مجال إعادة تدوير البالستيك، وتقع في سيتارد جيلين، هولندا 

  تالية:تساهم المجموعة في العمليات المشتركة ال 

o   جيلين، هولندا، شركة تعمل بصورة مشتركة مع جهات أخرى إلنتاج منافع عامة  –يوتيليتي سبورت جروب بي. في

 لموقع إنتاج.

o  هيوستن، الواليات المتحدة األمريكية، شركة تعمل مع شركة اكسون موبيل  -جولف كوست جروث فيننشر إل إل سي

 ومصانع مراحل اإلنتاجية األولية.يثين اإل كيماكل للتحقق من جدوى إنشاء مصنع تكسير

o  سماك، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتعمل في إنتاج وبيع ميثيل

 الميثاكريالت وبولي ميثيل الميثاكريالت.

صة قدرها  صورة 50تمتلك المجموعة ح سيطر عليها ب شتركة وت شراكء ٪ في لك من هذه العمليات الم شتركة مع ال م

المعنيين. يقوم الشراكء بالتأكد من توفير التمويل المستمر للشراكت وذلك إما عن طريق المنافع العامة المباعة مباشرة 

 للشراكء أو تقاسم التاكليف.

 

  




